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 הארגון, ע נוסף על מגוון הפעילויות שלמידל
  והגופים השלובים הסניפים

 שלנוהאינטרנט  יבקרו באתר
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    fחפשו אותנו ב חפשו אותנו ב חפשו אותנו ב חפשו אותנו ב 

        ארגון יוצאי מרכז אירופה (ע"ר)ארגון יוצאי מרכז אירופה (ע"ר)ארגון יוצאי מרכז אירופה (ע"ר)ארגון יוצאי מרכז אירופה (ע"ר)
        
        
        

  
  
  

        
        

        ::::הארגון והגופים השלוביםהארגון והגופים השלוביםהארגון והגופים השלוביםהארגון והגופים השלוביםתחומי הפעולה המרכזיים של תחומי הפעולה המרכזיים של תחומי הפעולה המרכזיים של תחומי הפעולה המרכזיים של 

 רווחת הפרט, רווחת הקהילה ורווחת הדיירים בבתי ההורים  

 שיח רציף ושיטתי עם חברי הקהילה  -דו 

 לחברי הארגון, חברי הקהילה  הקים", והנחלתישימור מורשת "הי

 וצאצאיהם ולכלל הציבור בישראל

  ותרבותית לעולים חדשים כלכלית  ,קליטה חברתיתבסיוע ותמיכה

 ולצעירים יוצאי ארצות דוברות גרמנית

  קידום נושאים חברתיים הנמצאים על סדר היום של  החברה

האזרחית בישראל בשיתוף עם עמותות וארגונים ציבוריים בעלי 

  מטרות דומות. 

 ייצוג קהילת יוצאי מרכז אירופה בארץ ובעולם 

 

  
  

   

וולונטרי, ציוני וישראלי הפועל ברוח 'ערכי הליבה' של וולונטרי, ציוני וישראלי הפועל ברוח 'ערכי הליבה' של וולונטרי, ציוני וישראלי הפועל ברוח 'ערכי הליבה' של וולונטרי, ציוני וישראלי הפועל ברוח 'ערכי הליבה' של קהילתי, קהילתי, קהילתי, קהילתי, ארגון ארגון ארגון ארגון 

    ....לתרגמם לשירותים ופעולות למען כלל חבריו ובני הקהילהלתרגמם לשירותים ופעולות למען כלל חבריו ובני הקהילהלתרגמם לשירותים ופעולות למען כלל חבריו ובני הקהילהלתרגמם לשירותים ופעולות למען כלל חבריו ובני הקהילה    ----מייסדיו מייסדיו מייסדיו מייסדיו 

שואף הארגון להשפיע על צביונה שואף הארגון להשפיע על צביונה שואף הארגון להשפיע על צביונה שואף הארגון להשפיע על צביונה     ,,,,בפועלו ועל יסוד ערכי היסוד שלובפועלו ועל יסוד ערכי היסוד שלובפועלו ועל יסוד ערכי היסוד שלובפועלו ועל יסוד ערכי היסוד שלו

    ....של החברה הישראליתשל החברה הישראליתשל החברה הישראליתשל החברה הישראלית
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  נשיאותהסקירת יו"ר 

  ארגון יוצאי מרכז אירופה

  ראובן מרחב

  

ואחרי  גופי הארגוןשל הנוכחית קדנציה האחרונה בתום השנה באנו מתכנסים  •

 ./יישום תכנית העבודה השלמת 

ווחי מנהלת הארגון, נכלל בדין עיקרי הפעילות בשנה החולפת; פירוטזה בדיווח  •

 .פניכםל ושהובא ,לוביםהוועדות והגופים הש, סניפיםה

 נושאים חברתיים

סיוע ב - ולי שואה ובנפגעי הנאציםבניצהקשור כל טיפולינו בנו את העמק •

חברי הקהילה שעלו כילדים של למניעת קיפוח  חקיקההלשינויי ובמאמץ במידע 

בלתי דה רבה הודות ליזמה יבמ הדבר הושגנציין בסיפוק ש .'סאותיבין הכ'ונפלו 

חברנו עו"ד יונתן לבני המופקד בשיתוף  ,שנקלובסקי זאבכמו  של חבריםנלאית 

 ארגון.שא מטעם נשיאות ועוד חברי על הנו

 ,הקשר עם 'בית טרזין'חיזוק נציין את הקשרים ההדוקים עם 'מכון משואה' ואת  •

שיתוף עם בשהתקיים השנה  ובמיוחד את האירוע השנתי לציון 'פוגרום נובמבר'

 'יד ושם'.

רצון להישאר החיים, התוחלת העלייה ב  –נויים בדפוסי החיים מענה לשימתן  •

קיימנו דיונים שם כך, ל. שירותים לחברים בבתיהםהוזמינות  במסגרת ביתית

זאת  -לבחינת הנושא במסגרת המע"ה עם נציגי הסניפים וגורמים מקצועיים 

בדיקת  בתכנון חב"ה/סניף חיפה במפעל 'הדיור המושלם' בהמשך ליוזמות של

נוכל לגשת ליישום הדרגתי,  –אם זו תוכתר בהצלחה  ;יתכנות מקצועיתה

 שותפויות מתאימות בקהילה ומחוצה לה.ב

נפעל מקורות  המע"ה והקשיים בגיוסהכספיות של יתרות הלאור הידלדלות  •

התחרות על המקורות הללו קשה ; מקורות חוץומ הקהילההשלמת החסרים מל

 באחד התחומים. רת האחרונהרק עכשיו לישואנו מגיעים ו, מאוד

לנפגעי ה "י המע"ע 'וועידת התביעות'מסיוע מימוש הבנתקלנו בקשיים מנהליים  •

ל נתגלתה הונאה "אחרי שבחוזאת,  .בגלל החמרה ביישום הקריטריונים, הנאצים

 - שטרם הסתיים  - לבירור מקיףהביאו והשגותינו ינו פניות .של ממשלת גרמניה

 .ידת התביעותי המבקר הפנימי של וע"ע

בהצלחה אנו מלווים את פעולות הפיתוח של חברות בתי ההורים, המתמודדות  •

בשילוב נכון של היסודות החברתיים . תןרמשמירה על בשוק תחרותי בזכות 
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בשנתיים בהן תקלות שנתגלו על תגברנו הווהכלכליים העומדים בבסיסן 

 כולנו מאחלים להן המשך הצלחה בפעולתן. .האחרונות

 .גברי בהנהלה ובדירקטוריון חילופי שנה תהליך מורכב שלההתבצע  –"ה בחמ •

תודתנו שלוחה לנילי  . חברנו גדעון ממרוט נכנס בתנופה רבה לתפקיד היו"ר

לצד קהילת דיירי המסירות והעמידה האיתנה  שני, חברת דירקטוריון חמ"ה על 

מקום  ילוימתודה מיוחדת לעדנה נרדי שנרתמה פעמיים בתקופה קשה ל. חמ"ה

ל חמ"ה, תוך גילוי מנהיגות, אחריות וכושר ניהולי מרשים. בכך היא "מנכ

 מאפשרת לנו לבחור בצורה סדורה מנכ"ל לחמ"ה.

אנו מאחלים  ,בתהליך סדורחיים ישראלי  ,מנכ"ל חדשהנכנס לתפקידו  בחב"ה •

 .לו הצלחה

הקובע בפני שאלות הפעלת סמכויות הדירקטוריון כגוף בשתי החברות עמדנו  •

 עיקרון שהוא נר לרגלינו. עמדנו בו כנדרש. –חברה לתועלת הציבור  – צבחל"

במכלול פעולות והסניפים הורים בין בתי הפעולה השיתופי עמיק את עלינו לה •

ביטוי  במה מבוקשת לאבן שואבת לדיירים פוטנציאליים ומהוות ; הן תרבותה

 בתקשורת.

; הקודמתבוועידתנו אותה אמצנו פעלנו למימוש הסיסמא 'עם הפנים לחברה'  •

ממגזרים שונים חברינו בפרויקטים של חניכת סטודנטים  שילובעשינו זאת ב

הזקוקים לסיוע ובשיתופי פעולה עם עמותות חברתיות, בהנחיית ועדה של 

 .יונתן לבני ותבראש הנשיאות

 נושאי מורשת

ת נו אעמקה - להתיישבות הייקים  שנת ה  –ר יקרות' ובהמשך למפעל 'א •

-המפעל לעזרה הדדית  –המע"ה יחד עם  ההמורשת, המהוותחום פעולותינו ב

לכך את המעמד  ייחדעלינו לעמוד יסוד בעבודתנו.  ,בתי ההוריםחברות ו

 .והאמצעים הדרושיםהסטטוטורי 

במקביל נמשכת הפעילות החינוכית/תרבותית בכנסים ואירועים ובתחומי  •

בנושאי מורשת מבורכות הפעילויות ת ואויציון מיוחד רלפעולה נוספים. 

סקטורים מקצועיים בהם היה ולציין להמשיך חשוב . סניפיםהיזמת בהנעשות 

ה'ייקה בונד'  –רופאים, משפטנים, אנשי מודיעין  :לבני הקהילה מקום בולט

אלה דוגמאות בודדות למה שכבר  –וצלמים  , מהנדסיםארכיטקטים –לדוגמה 

כל מקום בו הדבר ב עניין.בעלי  פעולה עם ארגוניםשיתופי ב נעשה ועוד ייעשה

ביוזמה , בתי ההוריםבסניפים, ב ,עדותובו –כך מועיל וניתן ראוי לחשוב על 

 נפרח אתם.כולנו  –פרחים לפרוח  מאהל ועם הארגון הארצי. ניתןביישובים 
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 –המשכנו בשותפות הברוכה עם 'המוזיאון לתולדות היהדות דוברת הגרמנית  •

   .חברינו סטף ורטהיימר ורותי אופק ואנשיהם – שת הייקים'מרכז מור

ארכיון ה לאתר האינטרנט של אדיגיטציה והעל -מכונן מפעל אנו שותפים ל

כן עולה חשיבות ככל שהדורות חולפים,  .המשפחות, בסיוע ועידת התביעות

 .הנושא

ת לחייב א מפעל המלגות המשיך בפעילותו המבורכת, ונראה שמצאנו את הדרך •

לד"ר שלוחה  תודתנו מקבלי המלגות במתן תמורה לקהילה, ולו גם סמלית.

שהובילו את  ,פרופסור מיכאל מאיר בתפקיד ולקודמה הוועדהשולמית גבע יו"ר 

 מפעל המלגות במלוא האחריות הציבורית הנדרשת.

ולתיעוד  השלמת 'ספר הייקים'לורישום אנשי הקהילה של פעולה נמשכת ה •

עשרות בראש המפעל עומדת ד"ר נעמי מרחב, לצידה . סיפורי משפחות

נשתדל לייחד  .ובהתנדבותפועלים במסירות שהוכשרו לכך, כולם מתעדות(ים) 

 .; נותרה עוד עבודה רבהושמות משפחה מאמץ בנושאי שורשים

הוצאת לפניות היו  "מילון בן יהודה שטראסהההצלחה הגדולה של "בעקבות  •

מטלה כבדה זו  ., בשותפויות מתאימותארגוןפרסומים/ספרים מכוננים ע"י ה

 מתאימות. בטוחותיזהר לא להישאב לעניין ללא נ, ומחייבת מחשבה ותכנוןה

נתק מתמשך  העמקנו את הקשרים ואת זיקות הגומלין עם מכון ליאו בק לאחר  •

שותפים לצורך לשמור על הרלוונטיות אנו . בסס אותםאנו בוחנים כיצד לו

ל בסיס ע .הרוח של היהדות הדוברת גרמנית ומורשתה והאקטואליות של נכסי

קיימנו  אירועים משותפים. לאחרונה  כמההתקיימו במהלך השנה  הבנות אלה

 ת'יוזהושיח ה'ליאו בק' ועם המוזיאון ב'תפן' אירוע מרתק בסימן 'מכון עם 

המנוח ריקרדו לסטרל, שהיה, יחד חברנו זכור את זו העת ל  .בחברה הישראלית

  ידוש הקשר., בין היוזמים לחיבל"א רנו גדי רוזנטלעם חב

  תקשורת ועניין ציבורי

נושאים מהותיים המשתקפים בתקשורת הציבורית הפעלנו ולבטא כדי לבחון  •

 אליהם .חברי נשיאות ואנשי מקצוע, ועדת מדיה בראשות חברנו מיכה לימור

הביטאון  ן,יקינתו  -חברי ועדת ההיגוי של הד"ר יובל שטייניץ יו"ר והצטרפו 

בזמן כאלה נושאים להתייחסות ל כללים ברוריםגיבשה הוועדה  המוערך שלנו.

 םאמצעיה תהמלצה על הפעל , עםלהביאם לנשיאות באופן סדוראמיתי ו

 השקפותינווי טישמצאה את הדרך לבכאת חיוניותה  הוועדה הוכיחה. הזמינים

, ללא דיון ציבורי ערללה וחשיפה הולמת של הקהיל ,בסיס ערכי הליבה שלנועל 

, בין הרצון הטבעי מהלכים על חבל דקאנו גלישה לפוליטיקה מפלגתית. 

כבמקרה  –בחברה האלימה שלנו עם הנרדפים והנפגעים בפומבי להזדהות 

לבין  - במהלך מצעד הגאווה בירושלים ז'ל המזעזע של רצח הנערה שירה בנקי 
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בתוך מודעות בעיתונות. וזעם ב להבעת כאב בנוגעששמנו על עצמנו סייגים ה

 גיבוי הנשיאות.ב, בעבראת העקרונות שנקבעו ואשררה כך חזרה ועדת המדיה 

קבלנו סיוע איכותי באמצעי התקשורת הארציים, הארגון עבודת ת בנושאי חשיפ •

 - טל'לחברת יחסי הציבור תודתנו שלוחה  .המסייעמהגורם המקצועי 

 .ולאנשיהם 'אלכסנדרוביץ

את הזדמנות נאותה לבדוק הייתה גרמניה  -ישראל לכינון יחסי שנת היובל  •

 בנושא זה, תוך התחשבות מלאה ברגישות התאמת החלטתנו משנת 

ב'יקינתון',  לציין את היובלהנאותה את הדרך נראה שמצאנו קהילה. ה

כרת תוך ה זאת, בהתבטאויות בציבור ובקבלת פנים צנועה לשגריר הגרמני

המשכנו להעמיד חומרים ואמצעים . בנוסף, תהליך קהילה לתרומתם של בני ה

 .ות ידידים גרמנים המבקרים בישראלזמינים שלנו לרש

 ,יקינתון', אני שמח לציין שהעורך, חברנו מיכאל דק –  כקורא נאמן של ה' •

לשמור על יחד עם ועדת ההיגוי של הביטאון נמשיך עושה חייל בתפקידו. 

לעידן הטכנולוגי ולפעול אותו לקדם ון. נמשיך עצמאות המערכת של היקינת

לביסוס תשתיתו הכלכלית. בהיות הביטאון צרכן מרכזי של משאבים המצויים 

 אחרי פעולות הכנה .בחו"ללהתאמתו להפצה בצמצום, נקדיש לכך מאמץ מיוחד 

נות הראשונים וליייצוין שהג יש מקום לאופטימיות זהירה.נראה ששכבר בוצעו, 

תודתנו שלוחה לד"ר יובל שטייניץ יו"ר  הדיגיטאלי נתקבלו בברכה. של הביטאון

  ועדת ההיגוי ולחברי הוועדה.

 הקרובה לות לשנהמט

שלנו משימתית  –נושאית ההמערכת לבדיקה משותפת של הפעלנו גוף מקצועי  •

מאז הבדיקה עשר שנים חלוף לאחר זאת  .והתאמתה לנסיבות המשתנות

אפשרויות עשרות יישובים ברחבי הארץ והם בפריסת החברילאור ו ,האחרונה

לקראת  הסתיימה ואנו נמצאיםהבדיקה  .הגישפתוחה ונדיגיטלית לתקשורת 

עם פעולת ההמשך יחד לידרש נכולנו שיחל בקרוב.  תהליך ההטמעההשלמת 

, עבודת הוועדות וההנהלותאת בהקדם סדיר נ .חילופי המשמרות בגופי הארגון

  תקין.הירה על עקרונות מינהל שמובשינויים המתבקשים, 

מענה האמורה לתת מערכת השיח האלקטרונית הארצית חיזוק  נבדוק את

זאת, . מבחינת התכנים והמידעהם צרכיבפריפריה ולחברי הקהילה לפיזור של 

בעלי זיקה פעילים גייס לולהצעיר את הנוף האנושי  כפועל יוצא גם מהרצון

 .מכל רחבי הארץ קהילתית –ערכית 

 ך יתלוו דיוני ועדת התקנון שתציע התאמות לאישור הגופים המוסמכים.לכ •

שותפות בפרי יזמתה של דבורה,  - את קורס הדירקטורים שלנו נמשיך לקיים  •

מבורכת שלנו עם האוניברסיטה הפתוחה. הצלחת יצירת שפה משותפת 
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, בחברות השלובות, בבתי ם, המתנדבים והנבחריםוקולגיאלית בין העובדי

  היא ערובה לשמירת החיוניות שלנו. ם ובארגון הארצי,ההורי

  סיכום:

לצירי הוועידה ולכל המתנדבים והעובדים בארגון, מודה בשם הנשיאות ובשמי אני 

בראש ובראשונה בבתי ההורים; תודתי שלוחה  בסניפים ובחברות השלובות

יה זמותו, יבלי מסירותה; הלת הארגון דבורה הברפלדנלחברתי ועמיתתי, מ

  .לא היינו מגיעים עד הלוםשבאו לידי ביטוי בכל, כישוריה הארגוניים ו

, והאחראית על פרויקטים מנהלת סניף ת"א והמרכז ,חגית גדסילמיוחדת ברכה 

 ניסיוןהמכישוריה. מזמנה ופיר, לתת לארגון ע ש, בתיאום עם היו"ר יהושכימהשהס

  .ונכונו לה עתידות ,מעודד ביותראתה 

'חדשים' שהחלו השנה במילוי תפקידיהם בוועדות ובגופים לחברים ה נוברכת

ברכה מיוחדת לחברנו יובל  ולאלה שייכנסו לתפקידיהם אחרי הוועידה. ,השלובים

תפקיד מאתגר, חיוני  –מע"ה נהלת התפקיד יו"ר הבשל בתיה ז"ל מחליפה שטייניץ, 

קשה תוך בתקופה ה ממרוט, שלקח על עצמו את הובלת חמ". ברכה לגדעון ומרכזי

ותודה לקודמו, מיכאל בלסבלג, שעמס על שכמו מטלות  השקעת מאמץ מתמיד

נבחרים ומתנדבים, המסיימים  –תודות מאליפות לפעילים קשות בבנייה ובניהול. 

לבביות ותודות ות ברכ .מעשהבעצה ובלהם נזדקק עוד השנה את פעילותם; 

והמרכז), אילן רומן  אביב- יושבי/ות ראש הסניפים; יהושע שפיר (תללות לוחש

 החברות השלובות . ליו"רים של(ירושלים והדרום), ולבני זוסמן (חיפה והצפון)

ב ד :ליו"רי/ות וועדות הארגון .הנהלות החברותסניפים ובחברים/ות בוועדי הול

 חברים/ות בהןול ביקורת - אל- שמואל זיקו ,מורשת –כספים, רונית ורד  –מאיר 

ודה מיוחדת תים לילות כימים להצלחת עבודתנו. ושלמתנדבים והפעילים העו

   .'בלתי שגרתיות בעליל'י, גם בשעות בעבודתי ובלחברים שהביעו אמון 

התברכנו ביועץ משפטי מהשורה הראשונה שאינו רק עושה מלאכתו נאמנה, אלא 

תודה לאופיר כ"ץ ולאנשיו.               - מנחה אותנו בסבך הבעיות שהן לחם חוקנוגם 

  אילן קמיל, על מיומנותו  ומסירותו.ואה החשבון הוותיק שלנו, לרדה תו

; בנימה ועטור הישגים ר עתיר מעשובסוף השנה ניפרד מחברתנו דבורה, אחרי עש

 -ל "ר דירקטוריון/מנכ"יחסי יו –מ "אישית אוסיף שמערכת היחסים בינה לבין הח

  שם כולנו.ראוי לה שתילמד בכל מערכת ארגונית. תודה לך, דבורה, ב

, לא רק לקהילה המורחבת שלנו –בשנים הבאות ניבחן במידת הרלבנטיות שלנו 

מנרות  ,שהסיסמא 'עם הפנים לחברה' תואר ותאירלכך נפעל ; אלא לחברה בישראל

, למען חברה נאורה, פתוחה, צודקת וליבראלית, ברוחם בוהקבודדים ללפיד חברתי 

  של הרצל והאבות המייסדים.

 ראובן מרחב
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                מגמות מרכזיותמגמות מרכזיותמגמות מרכזיותמגמות מרכזיות

רב  –קהילה רב דורית  -מינוף הארגון ומיתוגו כארגון קהילת צאצאי היקים באר ישראל  .א

 המטפחת את חבריה ודואגת לצרכיהםגילאית 

ארגונים זאת עם  .האזרחיתחברה ה חוסנה של שילוב הארגון בפעולות לטובת חיזוק .ב

בשיח הזהויות פעיל לקחת חלק גם  . בכך,המזדהים עם ערכי הארגוןמלכ"רים ועמותות 

 המתקיים בחברה הישראלית 

לציבור  םאירופה והנחלת-של יוצאי מרכזהליברלית וההומאנית המורשת ערכי טיפוח  .ג

  .להבנת דילמות וקונפליקטים בחברה םהרלבנטיות שלההדגשת הישראלי. 

 תפיסה  ע"פהפועלת  "פתוחה רשת"ארגוני משנה פעילים ל מספר המאגדמעבר מארגון  .ד

 תוך שמירת האוטונומיה המלאה של הארגוניםזאת משותף מוסכמת וקוד ערכי 
  

 ::::עקרונות העבודה שהתגבשו בארגון בשנים האחרונותעקרונות העבודה שהתגבשו בארגון בשנים האחרונותעקרונות העבודה שהתגבשו בארגון בשנים האחרונותעקרונות העבודה שהתגבשו בארגון בשנים האחרונות

פיתוח מתמיד  קשר קבוע ורציף עם חברי הקהילה ועידוד השיח הישיר בין חברי הקהילה. .א

 רב חברי הקהילה של אמצעי תקשורת, תקשוב וכדומה, על מנת לאפשר שיח שוטף עם מי

 הפרושים בכל רחבי האר 

העומד בפני הן כערך המתנדבים מעגל הרחבת  של הארגון.  פעיליםעבודת המתנדבים וה .ב

  והן כצורך מעשי עצמו

 למטרת השבחת פעולות ואיגום משאבים –הידוק שיתוף הפעולה בין הסניפים  .ג

ים באר בתחום מובילומוסדות שיתופי פעולה עם גופים והרחבת המגמה לחיזוק  .ד

לציבור ולמקסם  המורשת והנחלתהשימור פעילויות  בכך להרחיב את .המורשת והתרבות

 םתקציבי

 פיתוח מתמיד של משאבים ומקורות להבטחת קיום הפעולות והשירותים וביסוסם. .ה
  גיוס משאבים מקרנות/תרומות/חסויות לביטאון/תורמים פרטיים /עיזבונות  

ובארצות דוברות  בגרמניהים מתעניינים ציבורתה גם לשימור המורשת היקית והנחל .ו

. חיזוק והרחבת 2008200820082008זאת בהלימה להחלטת הנשיאות שהתקבלה בנובמבר זאת בהלימה להחלטת הנשיאות שהתקבלה בנובמבר זאת בהלימה להחלטת הנשיאות שהתקבלה בנובמבר זאת בהלימה להחלטת הנשיאות שהתקבלה בנובמבר  -  גרמנית

לי דעה כגון עיתונאים יבהמגמה לשיתופי פעולה עם גופים, מוסדות תרבות גרמניים ומו

   ואנשי רוח

        

יוצאי מרכז אירופהיוצאי מרכז אירופהיוצאי מרכז אירופהיוצאי מרכז אירופהארגון ארגון ארגון ארגון פעילות פעילות פעילות פעילות      

2012012012016666יוני יוני יוני יוני     ––––        2015201520152015יוני יוני יוני יוני      

מנהלת מנהלת מנהלת מנהלת     - - - - דבורה הברפלד דבורה הברפלד דבורה הברפלד דבורה הברפלד   
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        הפעילויותהפעילויותהפעילויותהפעילויותתמצית תמצית תמצית תמצית 

    פרק א פרק א פרק א פרק א - - - -     פעילויות תחומיות /נושאפעילויות תחומיות /נושאפעילויות תחומיות /נושאפעילויות תחומיות /נושאיותיותיותיות

 תכניות חינוכיות, שימור המורשת והנחלתה תכניות חינוכיות, שימור המורשת והנחלתה תכניות חינוכיות, שימור המורשת והנחלתה תכניות חינוכיות, שימור המורשת והנחלתה  .1
על  2012. התכנית אושרה ביולי 2012-2015גזרת מהמתווה לתכנית עבודה תלת שנתית נ

  ידי הוועדה ועל ידי נשיאות הארגון. 

שימור והנחלת המורשת תוך הדגשת הרלבנטיות של ערכי הליבה של הקהילה לשיח 

  המתקיים בחברה הישראלית. 

        פעילות ועדת תו"םפעילות ועדת תו"םפעילות ועדת תו"םפעילות ועדת תו"םבסקירת בסקירת בסקירת בסקירת     ראה פירוטראה פירוטראה פירוטראה פירוט

     MBיקינתון יקינתון יקינתון יקינתון  .2

 לרוב הגיליונות נושא מרכזי –גיליונות בשנה  7הפקה של  .א

הגיליונות של כתב העת מועברים למדיה דיגיטלית ומתפרסמים  2015בינואר  1החל מה  .ב
 באתר הארגון וכן נשלחים בדיוור ישיר לכל רשימת הנמענים של הארגון

  יקינתון חו"ליקינתון חו"ליקינתון חו"ליקינתון חו"ל .ג

  מינויים קבועים בארצות דוברות גרמנית 1000הוגדר יעד :  )א

 – היקינתון בארצות דוברות גרמניתלגבי המשמעות של הפצת  בדיקת היתכנות )ב

הסקר והמסקנות אמורים להסתיים  2016נמשכת. שלב ראשון בסקר בוצע במהלך שנת 

 בתום השנה 

אגודת הידידות ישראל   DIGבמקביל נבדקת האפשרות להסתייע בהפצת כתב העת ב )ג

 רמניהג

        ראה פירוט בסקירת פעילות מערכת היקינתוןראה פירוט בסקירת פעילות מערכת היקינתוןראה פירוט בסקירת פעילות מערכת היקינתוןראה פירוט בסקירת פעילות מערכת היקינתון

  

 קליטת עליה  קליטת עליה  קליטת עליה  קליטת עליה      

הפצת מידע, סיוע במציאת עבודה סיוע משפטי, , העולים מיצוי זכויותקבועה לפעילות 

  ופעולות סיוע ו"סינגור" מול הרשויות הממלכתיות והציבוריות

        קליטת עליהקליטת עליהקליטת עליהקליטת עליהועדת ועדת ועדת ועדת ראה פירוט בסקירת פעילות ראה פירוט בסקירת פעילות ראה פירוט בסקירת פעילות ראה פירוט בסקירת פעילות 

         מלגותמלגותמלגותמלגות .3

בדיקת הבקשות, תהליך מתן  ,טריונים, פרסומם, העלאת טופסי ההרשמה לאתרא. עדכון הקרי

המלגות וארגון טקס חלוקת המלגות       

לסטודנטים מקבלי המלגות, מעקב וליווי שוטף התנדבותב. איתור מקומות ה  

        ראה פירוט בסקירת פעילות ועדת המלגותראה פירוט בסקירת פעילות ועדת המלגותראה פירוט בסקירת פעילות ועדת המלגותראה פירוט בסקירת פעילות ועדת המלגות
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 ועדת המדיהועדת המדיהועדת המדיהועדת המדיה .4

הנגזרות  וסניפיו. כולל של הארגון תדמית , ההסברה והנושאי התקשורתבעבודת המטה ) 1  

יחסי הציבור וכיו"ב דפי הפייסבוק,אתרי האינטרנט, אחריות על      

  ותגובותיו  הגוף המוסמך מטעם נשיאות הארגון לנסח ולהפי את התייחסות הארגון, )2

לנושאים חברתיים וערכיים הנמצאים על סדר היום של החברה הישראלית     

קירת פעולות ועדת המדיה.קירת פעולות ועדת המדיה.קירת פעולות ועדת המדיה.קירת פעולות ועדת המדיה.ראה פירוט בסראה פירוט בסראה פירוט בסראה פירוט בס     

 ועדת "עם הפנים לחברה הישראלית"ועדת "עם הפנים לחברה הישראלית"ועדת "עם הפנים לחברה הישראלית"ועדת "עם הפנים לחברה הישראלית"     .5

בנוסף על המשימה הארגון,   בין השאר, כי, החליטה 2015שהתכנסה בשנת  46 -הוועידה ה

האזרחית  יפעל ויתרום את לשיפור פני החברה, יוצאי מרכז אירופה של טיפוח קהילת 

 לצורך זה, עלי מטרות זהות.זאת, בשיתוף עם עמותות וגופים מלכ"רים ב הישראלית

  האמורה מהכוח אל הפועל. ההחלטה להוציא את ועדה שתפקידה הוקמה ע"י הנשיאות 

 ראה פירוט בסקירת פעילות ועדת "עם הפנים לחברה הישראלית"ראה פירוט בסקירת פעילות ועדת "עם הפנים לחברה הישראלית"ראה פירוט בסקירת פעילות ועדת "עם הפנים לחברה הישראלית"ראה פירוט בסקירת פעילות ועדת "עם הפנים לחברה הישראלית"

     ריכוז עבודת המטה של הארגוןריכוז עבודת המטה של הארגוןריכוז עבודת המטה של הארגוןריכוז עבודת המטה של הארגון – פרק בפרק בפרק בפרק ב    

 עבודה שוטפתעבודה שוטפתעבודה שוטפתעבודה שוטפת    ––––    ריכוז וביצוע עבודת המטה של הארגוןריכוז וביצוע עבודת המטה של הארגוןריכוז וביצוע עבודת המטה של הארגוןריכוז וביצוע עבודת המטה של הארגוןניהול, ניהול, ניהול, ניהול,  ....1111

  יווז הפעילות השוטפת של נשיאות הארגון ושל וועדותריכהפעלה ו )1

 ריכוז וביצוע של העבודה השוטפת מול הרשויות הסטטוטוריות  )2

 ת תקציב הארגון בשיתוף עם ועדת הכספיםיבני )3

 ריכוז והפעלת ועדת האיתור לבחירת מבקר פנים לארגון ולגופים השלובים )4

 סיוע מקצועי והכוונה לעבודת מנהלי הסניפים  )5

 אלף נמענים) 20ה שוטפת וטיוב של מאגר הדאטה של הארגון (הכולל למעלה מ תחזוק )6

 באמצעות פניה לקרנות ואיתור קרנות חדשות גיוס משאבים  )7

ריכוז ובקרה על הפעלת סקר היתכנות לשיווק ומכירת גיליונות יקינתון  - יקינתון חו"ל  )8

 בחו"ל 

והפנייתם  –ות/חברה וקהילה בחינה ובדיקה של יוזמות המופנות אל הארגון מגופי תרב )9

 לביצוע בארגון, לסניפים ולגופים השלובים 

הסברה, פרסום, שיווק ויחסי ציבור בתיאום עם ועדת המדיה. השנה התברכנו בסיקור  )10

 תקשורתי רחב במדיות הארציות של פעולות הארגון, הסניפים והגופים השלובים

 המדיותהמידע של הארגון, ומאגר     העמדת וב הארגון ככתובת רלבנטית ומתמחה.מיצ )11

, לרשות בתי ההורים ולרשות גופי תרבות  1השונות לרשות חברי הקהילה בכל רחבי האר

 פרסום אירועים, חיפוש מידע וקשר עם באמצעות וגופים העוסקים בשימור המורשת. 

  

  

                                                
   ארגון, דף הפייסבוק והדיוור הישיר, אתרי האינטרנט של הMB יקינתון 1



-11-

 

, סיוע שימור מורשתלגופי לגופי תרבות ובחומרים, בידע ובמידע הקהילה, סיוע 

   .ם באר ובחו"ללעיתונאי

        פעולות שוטפות להידוק השיח עם חברי  הקהילהפעולות שוטפות להידוק השיח עם חברי  הקהילהפעולות שוטפות להידוק השיח עם חברי  הקהילהפעולות שוטפות להידוק השיח עם חברי  הקהילה ....2222

 צירוף חברים חדשים לארגון  )1

אתר אינטרנט עדכני וחדש לארגון.  ייזום, עיצוב ופיקוח על תהליך מיזם אתר האינטרנט   )2

 בשיתוף עם ועדת המדיה 

 העלאת דף פייס בוק רשמי לארגון ולסניפים )3

  להעברת מסרים והודעות לחברי הקהילה – סמססמססמססמסרכישה והטמעה של שימוש בתכנת  )4

פיתוח ועידוד השיח הקהילתי המקוון בתחומים שונים ומגוונים המעניינים את חברי  )5

ולדפי הפייס האינטרנט של הארגון  יכתיבה, עריכה והעלאת חומרים לאתר הקהילה. כולל,

 "ב. כתיבה ומשלוח ניוזלטרים, שימוש בסמס וכיובוק של הארגון

פניות אינטרנטיות  1000למעלה מ  .וטף לפניות חברי הארגון והמתענייניםמתן מענה ש )6

 בחודש ועוד כמה עשרות פניות טלפוניות באמצעות הדואר/פקס

  , באמצעות הסניפים/הארגון –    איתור, שילוב, הכשרה וטיפוח מתנדבים )7

לתרום  מתחייביםריכוז עבודת המטה. מקבלי המלגה ה    מחויבות אישית של המלגאים. )8

זמנם ומהידע שלהם לקהילה. עבודת המלגאים תורמת ומעשירה את עבודת הארגון מ

 והסניפים בתחומים שונים ומגוונים

 

    באמצעות הסניפים/המע"הבאמצעות הסניפים/המע"הבאמצעות הסניפים/המע"הבאמצעות הסניפים/המע"ה    ––––חיזוק הסיוע והערבות ההדדית בקהילה חיזוק הסיוע והערבות ההדדית בקהילה חיזוק הסיוע והערבות ההדדית בקהילה חיזוק הסיוע והערבות ההדדית בקהילה פעילות שוטפת לפעילות שוטפת לפעילות שוטפת לפעילות שוטפת ל ....3333

 ::::    ורשת בתי ההורים (חמ"ה)ורשת בתי ההורים (חמ"ה)ורשת בתי ההורים (חמ"ה)ורשת בתי ההורים (חמ"ה)

ן והמפעל לעזרה הדדית הארגו  .לנפגעי השואה ולבני הדור הוותיקבמיצוי זכויות סיוע  )1

ממשיכים לתת עדיפות בסיוע לניצולי שואה נזקקים, יוצאי ארצות מרכז אירופה. בעקבות 

שינויים בחקיקה ובפסיקה הורחבו הזכאויות של ניצולי השואה אך הם ובני משפחותיהם 

מתנדב ערן בן יוסף אליהו, ה, בעזרת והמע"ה זקוקים לסיוע במיצוי האפשרויות. הארגון

מגיע להם תחנת שירות שמטרתה לסייע לניצולים ולבני משפחותיהם לקבל את ה ופתח

. ערן מסייע בקביעות מהרשויות השונות באירופה בכלל ובארצות דוברות גרמנית בפרט

לניצולי שואה ובני משפחותיהם בתרגום מסמכים מגרמנית לעברית ולהפך, במילוי בקשות 

ייע באיתור מסמכים רלבנטיים וכן באיתור וטפסים לקבלת הסיוע מגופים שונים מס

  . בעיקר בגרמניה וארצות דוברות גרמנית -ברחבי אירופה רכוש יהודי 

    דגש על קשר עם דור ההורים המבוגר. –קשר ישיר ובלתי אמצעי עם חברי הקהילה  )2

אצל  –) ביקורי בית סדירים 1וכולל:  המפעילים מתנדבים – מופעל על ידי הסניפים

קשר  –) קו הקשר 2 דורים ולחברה נעימה להפגת בדידותחברים הזקוקים לסיוע בסי

 ) שיח אינטרנטי קבוע עם חברים המעוניינים לחלוק 3 טלפוני קבוע עם חברי הארגון
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עם קהילת הדיירים בבתי  ) קשר וזיקות גומלין4חוויות, זקוקים למילה טובה וכיו"ב 

  ההורים

 ם גופים מובילים באר בתחום הרווחה והעבודה הקהילתית. הגברת שיתופי פעולה ע  )3

הנזקקים בני הקהילה ולהעניק להם טיפול ותמיכה חברתית  לאתר את  -המטרה 

         .מקצועית הולמת

 סניפיםסניפיםסניפיםסניפיםמשותפים לארגון הארצי ולמשותפים לארגון הארצי ולמשותפים לארגון הארצי ולמשותפים לארגון הארצי ולפרויקטים פרויקטים פרויקטים פרויקטים  ....4444

 ושל המפעל לעזרה הדדית  של הארגוןהבוחרת תכנון וארגון הוועידה השנתית  .א

ראה ראה ראה ראה וביצוע של ימי עיון ארציים בשיתוף עם גופי תרבות ומורשת נוספים (תכנון, הפקה  .ב

        פירוט בסקירת פעילות ועדת תו"ם)פירוט בסקירת פעילות ועדת תו"ם)פירוט בסקירת פעילות ועדת תו"ם)פירוט בסקירת פעילות ועדת תו"ם)

) פעולות שוטפות להעשרה והעצמה של 1העשרה והעצמה של פעילים ומתנדבים :  .ג

הוקרה מפגש  -) "תיעוד זה כל הסיפור" 2 סיורים, שיחות הכוונה וכו – מתנדבים ופעילים

 – ארגוןת של האסטרטגיהטמעת התכנית ) 3סיפורי חיים  עדות/ים שללמת הכשרהו

 נבחרים, פעילים ועובדים לדיון בהטמעת התכנית "כפר המכביה" של מפגש 

 פרידה משגריר גרמניה בישראלמפגש ) 1:  ולעובדים לפעיליםים למתנדבים, עאירו .ד

ות ופתיחת התערוכה ) אוצר2 בשיתוף עם בית ההורים ע"ש פנחס רוזן וסניף ת"א והמרכז

ליו"ר נשיאות  80לציון יום הולדת ) 4 אביב והמרכז-בשיתוף עם סניף תל –"הפנים שלנו" 

. בשיתוף עם סניף ת"א והמרכז ובית ההורים ע"ש בשילוב עם התרמה למע"ה - הארגון

ננו כאן". מבחר מאוסף של תערוכה "מאנו באנו עד ה ) אוצרות ופתיחת5 פנחס רוזן

מפגש חגיגי ) 5 אביב והמרכז -בשיתוף עם סניף תל -ות ואירועי הארגון הזמנות לפעיל

היכרות עם שגריר גרמניה החדש בשיתוף עם סניף ת"א והמרכז ובית ההורים ע"ש פנחס ל

 בלתי פורמאליאת חברי הנשיאות ופעילים למפגש  מארח) שגריר גרמניה בישראל 6 רוזן

 בביתו הפרטי בהרצליה

 ם הסניפים והגופים השלובים ם הסניפים והגופים השלובים ם הסניפים והגופים השלובים ם הסניפים והגופים השלובים פעולות מטה בשיתוף עפעולות מטה בשיתוף עפעולות מטה בשיתוף עפעולות מטה בשיתוף ע ....5555

  בתי הורים ודיירים –קשרי גומלין עם חמ"ה     הידוק 5.1

ין הארגון הארצי לבין הנהלת חמ"ה בשנת העבודה הנוכחית התהדקו קשרי העבודה שב
  והעובדים, הדירקטוריון ודיירי בתי ההורים. להלן מספר דוגמאות מייצגות:

 ה בבית מוזס ובהנהלת חמ"הריכוז והפעלת עבודת המטה בניהול המשבר שהתגל )1

באירוח הרמטכ"ל ופורום המטה הכללי בבית  –סיוע לדירקטוריון חמ"ה ולהנהלת חמ"ה  )2

 מוזס במסגרת הפרויקט "פרח לניצול"

שיתוף פעולה הדוק באירוח אירועים משותפים לארגון וחמ"ה ואירוח משלחות ואישים  )3

 קים בארהמתארחים באר ומעוניינים להכיר מקרוב את קהילת היי

איתור שותפים לבנית המיזם למתן שירותים לקשישים בקהילה. בשיתוף עם הנהלת  5.2

 המטפלת בקשישים בקהילה –בחינת השותפות עם עמותת מט"ב  –המע"ה 
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 הרחבת הקשרים עם מוסדות תרבות, ארגונים ומובילי דעה מגרמניה 5.3
אירועים רבים בארץ שנה לכינון היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לגרמניה צוינו ב 50

מנציגים ומשלחות המייצגות מוסדות וארגוני ובגרמניה. בארגון התקבלו פניות רבות 

תרבות לקיום מפגשים עם חברי ארגון.  כמו כן, מעיתונאים שביקשו לראיין חברי קהילה 

ולפרסמם במדיות הגרמניות. המשותף לכולם שהם מתעניינים בתרבות ובמורשת הייקית 

  בהנחלתה פעולה ערכית חשובה המבטאת את אחריותם. בארץ ורואים

והמענה ניתן בהלימה להחלטת נשיאות הארגון והמענה ניתן בהלימה להחלטת נשיאות הארגון והמענה ניתן בהלימה להחלטת נשיאות הארגון והמענה ניתן בהלימה להחלטת נשיאות הארגון כל פניה נשקלה עם הגופים המוסמכים 

        להלן מספר דוגמאות מייצגות:להלן מספר דוגמאות מייצגות:להלן מספר דוגמאות מייצגות:להלן מספר דוגמאות מייצגות:    ....2008200820082008מנובמבר מנובמבר מנובמבר מנובמבר 

 סמינר הסוכנות היהודית למנהיגות יהודית צעירה מגרמניה ומארצות דוברות גרמנית.  )1

היחסים הדיפלומטים בין ישראל לגרמניה ולתרומת אנשי העלייה  שנה לכינון 50"לציון 

  )2015החמישית". סיוע בהפקה והשתתפות נציגי הארגון בסמינר. (דצמבר 

 סיוע לנציגי  -שנה לכינון היחסים הדיפלומטיים בין גרמניה לישראל  50תערוכה לציון  )2

ה הוצגה בגרמניה בחומרים וויזואלים ואחרים שבבעלות הארגון. התערוכ - DIG - ה

  ובישראל וזכתה להדים חיוביים 

על ספרו "זרים  )Klaus Hillenbrandשיחה ומפגש עם העיתונאי קלאוס הילנברנד ( )3

 MBהעוסק בסיפור קליטתם של היקים בארץ ומבוסס על מאמרים של ה  –בארצם" 

"א מפגש אורגן על ידי סניף תהיקינתון של שנות הארבעים חמישים של המאה שעברה. 

 והמרכז 

בין נציגי הארגון ונציגים של גופים/ארגונים מגרמניה שביקרו בארץ  ים שוניםמפגש )4

 וביקשו להיפגש עם הייקים וצאצאיהם.

        סיכוםסיכוםסיכוםסיכום  .א

והגיעו לקהלים והגיעו לקהלים והגיעו לקהלים והגיעו לקהלים שודרגו שודרגו שודרגו שודרגו הסניפים הסניפים הסניפים הסניפים פעולות פעולות פעולות פעולות פעולות הארגון ופעולות הארגון ופעולות הארגון ופעולות הארגון ו    הורחבוהורחבוהורחבוהורחבו    בשנת העבודה הנוכחיתבשנת העבודה הנוכחיתבשנת העבודה הנוכחיתבשנת העבודה הנוכחית

ממשיך למצב ממשיך למצב ממשיך למצב ממשיך למצב הארגון הארגון הארגון הארגון וווונרחבת נרחבת נרחבת נרחבת הפעולות זכו לתהודה תקשורתית הפעולות זכו לתהודה תקשורתית הפעולות זכו לתהודה תקשורתית הפעולות זכו לתהודה תקשורתית     . . . . בציבור הישראליבציבור הישראליבציבור הישראליבציבור הישראלי    נוספיםנוספיםנוספיםנוספים

ומנחילה ומנחילה ומנחילה ומנחילה     קהילת צאצאי היקיםקהילת צאצאי היקיםקהילת צאצאי היקיםקהילת צאצאי היקים    ערכי מורשת שלערכי מורשת שלערכי מורשת שלערכי מורשת שלהמעורר ומשמר את המעורר ומשמר את המעורר ומשמר את המעורר ומשמר את     עצמו כגוף משמעותי עצמו כגוף משמעותי עצמו כגוף משמעותי עצמו כגוף משמעותי 

        לציבור הרחב. לציבור הרחב. לציבור הרחב. לציבור הרחב. 

        ::::בשנים הקרובותבשנים הקרובותבשנים הקרובותבשנים הקרובותלפתחו של הארגון לפתחו של הארגון לפתחו של הארגון לפתחו של הארגון     המונחיםהמונחיםהמונחיםהמונחים    יםיםיםיםהאתגרהאתגרהאתגרהאתגר

 עתודת פעילים "צעירים" (חילופי דורות)עתודת פעילים "צעירים" (חילופי דורות)עתודת פעילים "צעירים" (חילופי דורות)עתודת פעילים "צעירים" (חילופי דורות)שילוב דורות ההמשך בפעילות הארגון. איתור שילוב דורות ההמשך בפעילות הארגון. איתור שילוב דורות ההמשך בפעילות הארגון. איתור שילוב דורות ההמשך בפעילות הארגון. איתור  )1

            , הכשרתם ורתימתם לפעילות ציבורית בארגון, הכשרתם ורתימתם לפעילות ציבורית בארגון, הכשרתם ורתימתם לפעילות ציבורית בארגון, הכשרתם ורתימתם לפעילות ציבורית בארגוןידים בארגוןידים בארגוןידים בארגוןידים בארגוןלנושאי התפקלנושאי התפקלנושאי התפקלנושאי התפקכעתודה כעתודה כעתודה כעתודה 

צאצאי צאצאי צאצאי צאצאי המכנה המשותף הרחב שיגדיר שפה קהילתית משותפת ועדכנית להמכנה המשותף הרחב שיגדיר שפה קהילתית משותפת ועדכנית להמכנה המשותף הרחב שיגדיר שפה קהילתית משותפת ועדכנית להמכנה המשותף הרחב שיגדיר שפה קהילתית משותפת ועדכנית לחיפוש חיפוש חיפוש חיפוש העמקת העמקת העמקת העמקת  )2

 תרומתם לחברה הישראליתתרומתם לחברה הישראליתתרומתם לחברה הישראליתתרומתם לחברה הישראליתתוך אפיון תוך אפיון תוך אפיון תוך אפיון ' ' ' ' יקיםיקיםיקיםיקיםייייישראלים הישראלים הישראלים הישראלים ה''''הההה    ––––    היקיםהיקיםהיקיםהיקים

תי תי תי תי בבבבהנכסים הפיסיים של הארגון ושל גופיו ושותפיו: הנכסים הפיסיים של הארגון ושל גופיו ושותפיו: הנכסים הפיסיים של הארגון ושל גופיו ושותפיו: הנכסים הפיסיים של הארגון ושל גופיו ושותפיו: הידוק הזיקה בין הידוק הזיקה בין הידוק הזיקה בין הידוק הזיקה בין וווופיתוח הארגון פיתוח הארגון פיתוח הארגון פיתוח הארגון  )3

על מנת לפתוח רשת על מנת לפתוח רשת על מנת לפתוח רשת על מנת לפתוח רשת לבין פעילותו. לבין פעילותו. לבין פעילותו. לבין פעילותו. בק בק בק בק ----, מכון ליאו, מכון ליאו, מכון ליאו, מכון ליאותפןתפןתפןתפןבבבבאון און און און יייימוזמוזמוזמוזהסניפים, ההסניפים, ההסניפים, ההסניפים, הההורים, ההורים, ההורים, ההורים, 

מבלי לפגוע באוטונומיה של כל מבלי לפגוע באוטונומיה של כל מבלי לפגוע באוטונומיה של כל מבלי לפגוע באוטונומיה של כל     . זאת,. זאת,. זאת,. זאת,רחבה, עבור מגוון קהליםרחבה, עבור מגוון קהליםרחבה, עבור מגוון קהליםרחבה, עבור מגוון קהליםארצית ארצית ארצית ארצית פעילות בפרישה פעילות בפרישה פעילות בפרישה פעילות בפרישה 

        אחד מהגופים האמוריםאחד מהגופים האמוריםאחד מהגופים האמוריםאחד מהגופים האמורים
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    זאת על רקע של "פרימת" גבולות הייקיותזאת על רקע של "פרימת" גבולות הייקיותזאת על רקע של "פרימת" גבולות הייקיותזאת על רקע של "פרימת" גבולות הייקיות    - - - - לקיים דיון פתוח במושג "החברות בארגון"לקיים דיון פתוח במושג "החברות בארגון"לקיים דיון פתוח במושג "החברות בארגון"לקיים דיון פתוח במושג "החברות בארגון" )4

 . הגדרת השייכות לארגון על בסיס ערכי ותרבותיהגדרת השייכות לארגון על בסיס ערכי ותרבותיהגדרת השייכות לארגון על בסיס ערכי ותרבותיהגדרת השייכות לארגון על בסיס ערכי ותרבותי    קה בימינוקה בימינוקה בימינוקה בימינוייייהיהיהיהי    מיהומיהומיהומיהו

, , , , לנושאי התפקידים בארגוןלנושאי התפקידים בארגוןלנושאי התפקידים בארגוןלנושאי התפקידים בארגוןכעתודה כעתודה כעתודה כעתודה  עתודת פעילים "צעירים" (חילופי דורות)עתודת פעילים "צעירים" (חילופי דורות)עתודת פעילים "צעירים" (חילופי דורות)עתודת פעילים "צעירים" (חילופי דורות)איתור איתור איתור איתור  )5

            הכשרתם ורתימתם לפעילות ציבורית בארגוןהכשרתם ורתימתם לפעילות ציבורית בארגוןהכשרתם ורתימתם לפעילות ציבורית בארגוןהכשרתם ורתימתם לפעילות ציבורית בארגון

    ערירייםערירייםערירייםערירייםללללם, ם, ם, ם, שישישישישישישישיקקקקבכלל ולבכלל ולבכלל ולבכלל ולחברי הקהילה חברי הקהילה חברי הקהילה חברי הקהילה ת התמיכה והסיוע לת התמיכה והסיוע לת התמיכה והסיוע לת התמיכה והסיוע לוווומערכמערכמערכמערכפיתוח ושכלול פיתוח ושכלול פיתוח ושכלול פיתוח ושכלול  )6

     בפרטבפרטבפרטבפרט    חוליםחוליםחוליםחוליםולולולול
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 חברי הארגון ומשתתפים חברי הארגון ומשתתפים חברי הארגון ומשתתפים חברי הארגון ומשתתפים ––––    נתוניםנתוניםנתוניםנתונים    יונייונייונייוני    2015201520152015        ––––    מאימאימאימאי    2012012012016666

5/2016  – 1/2014 בתקופההנתון מתייחס לחברי ארגון ששילמו דמי חבר   

  1432אביב: -מספר חברי סניף תל •

   640מספר חברי סניף ירושלים:  •

     936  חיפה:  ארגוןמספר חברי  •

 סך סך סך סך כלכלכלכל    חברי חברי חברי חברי ארגוןארגוןארגוןארגון    משלמי דמי חבר:משלמי דמי חבר:משלמי דמי חבר:משלמי דמי חבר:    3333008008008008

  מתוכם: 

 חיפה ) 74ם, -י 55ת"א,  74חברים חדשים (  212: 2014הצטרפו ב  •

 ) יפהח 74, ם-י 58ת"א,  109(חברים חדשים  241: 2015 ב הצטרפו •

 )חיפה 23, ם-י 18ת"א,  30(חברים חדשים  71 :(עד מאי) 2016 ב הצטרפו •

).).).).    201201201201חיפה  חיפה  חיפה  חיפה  , , , , 111177775555, ירושלים , ירושלים , ירושלים , ירושלים 444422222222    (תל אביב(תל אביב(תל אביב(תל אביב        788788788788: : : :     70707070    עד גילעד גילעד גילעד גילחברים חברים חברים חברים   

  70707070כ כ כ כ לצורך קבלת סיוע ומידע מהארגון ים שיצרו קשר עולים חדש •

 פניות לקבלת מידע, סיוע ושרות באמצעות "צור קשר" באתר הארגון •

   www.irgun-jeckes.org   שנהממוצע בב 888800000000כ כ כ כ    

  בחודש     20,00020,00020,00020,000מספר גולשים באתר הארגון בממוצע    

 מספר שעות התנדבות:  •

  שנהשעות ל  1700170017001700כ   :המפעל לעזרה הדדית-

  שעות לשנה שעות לשנה שעות לשנה שעות לשנה     5000500050005000כ כ כ כ   -)  MBהארגון הארצי (סניף תל אביב, ירושלים, יקינתון -

תורמי  המע"ה, בריח מתעניינים, מנויים, חברי הארגון,:MBיקינתון  תפוצת •

 עותקים 3500350035003500    ככככהמע"ה, מוסדות (כולל מפרסמי מודעות וכותבים בביטאון): 

 סיפורי חיים 270רגון עד כה הועלו לאתר הא –סיפורי חיים בקהילה ייקים,  •

 .בשנה זו 55מתוכם 

 תקופה זו. חדשים ברישומים  40רישום בספר הייקים:  •

            460460460460    מספר התורמים למע"המספר התורמים למע"המספר התורמים למע"המספר התורמים למע"ה •

    
    השתתפו באירועים השתתפו באירועים השתתפו באירועים השתתפו באירועים ופעילויות ופעילויות ופעילויות ופעילויות ((((ארגון ארגון ארגון ארגון ארצי, סניף ת"א, סניף יארצי, סניף ת"א, סניף יארצי, סניף ת"א, סניף יארצי, סניף ת"א, סניף י- - - - םםםם, ארגון חיפה, ארגון חיפה, ארגון חיפה, ארגון חיפה) :) :) :) :

שאינם חבריםשאינם חבריםשאינם חבריםשאינם חברים        30303030%%%%    - - - - משתתפים מהם כמשתתפים מהם כמשתתפים מהם כמשתתפים מהם כ    5200520052005200כ כ כ כ   
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    הרכבהרכבהרכבהרכב    ועדת כספיםועדת כספיםועדת כספיםועדת כספים
    

 יו"ריו"ריו"ריו"ר::::        רו"ח דב מאיר
חברי הוועדה:חברי הוועדה:חברי הוועדה:חברי הוועדה:        עלי בלום, גבי דאוס, רו"ח יורם דוד, מיכה וקס, גלעד לוין, אורי פלד ומרגנית 

  . רווה
 מזכירמזכירמזכירמזכיר::::        עו"ד יובל פרוכטר

 
  18.5.16-ו 23.3.16, 23.12.15, 9.9.15- בישיבות  4התקיימו  2016יוני  - 2015במהלך התקופה יוני 

 
    עעעעיקרייקרייקרייקרי    פעולות הוועדהפעולות הוועדהפעולות הוועדהפעולות הוועדה

    
  2016 -ארגון לההוכן ואושר תקציב  •
  על בסיס רבעוני 2016ומחצית  2015- נערך מעקב אחר ביצוע התקציב ב •
  2016 -ב נתקבלה החלטה ביחס לדמי חבר •
  ואושרו להצגה בפני האסיפה הכללית 2015-נסקרו הדוח הכספי והדוח המילולי ל •
  נבחנה מדיניות השקעת הכספים על ידי הארגון לטווח קצר •
 טופלו נושאים שוטפים בניהול הכספי והמנהל •

    
 

מתווה לשכר  הוקבע 2015מדיניות השכר לשנת את  ושכר גיבשהכוח אדם  יתת הוועדה לעניינ
 העובדים

 
  הפרוטוקולים של הוועדה פתוחים לעיון חברי הארגון בכל עת (תיאום מוקדם) 

  

  

  

 

    פעילות וועדת הכספיםפעילות וועדת הכספיםפעילות וועדת הכספיםפעילות וועדת הכספים

2016201620162016יוני יוני יוני יוני     - - - - 2015201520152015יוני יוני יוני יוני   
 

דב מאיררו"ח  : יו"ר  
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        המפעל לעזרה הדדית המפעל לעזרה הדדית המפעל לעזרה הדדית המפעל לעזרה הדדית פעילות פעילות פעילות פעילות 

        2012012012016666יוני יוני יוני יוני     - - - -     2020202011115555    יונייונייונייוני

    יו"ר הנהלת המע"ה –יובל שטייניץ 

        

        כלליכלליכלליכללי
ע לרווחת הנזקקים סיימשל ארגון יוצאי מרכז אירופה (מע"ה) לעזרה הדדית המפעל 

, העריריים קשישיםרווחת הל היא הדאגה ליבת פעילותו  . שמקרב חברי הקהילה
   שביניהם. והחולים

חרונות אנו עדים לכך שחלק ניכר מבני הקהילה הפונים למפעל לעזרה בשנים הא
שמדינת ישראל השיבה את פניהם ריקם ולא מצאה את  אותם אלההדדית, הם 

חלק אחר הם חברי הקהילה, בסתיו המשאבים הנדרשים על מנת לסייע להם. 
 חייהם, הזקוקים לאוזן קשבת ולתשומת לב אישית. אחרים מתקשים  למצות את 

מדובר על עשרות חברים להם זכויותיהם במשרדי הממשלה ובגופים הציבוריים. 
  .הפועלים בסניפים –והמתנדבים  העובדות הסוציאליות, באמצעות המע"המסייע 
זכויות מיצוי זכויות אזרחיות בכלל והסיוע כולל בין השאר תמיכה כלכלית, לפיכך, 

מתנדביו הפרושים בכל רחבי  . בנוסף, המפעל מעניק בעזרתניצולי שואה בפרט
הארץ, גם תמיכה וסיוע רגשי חברתי לחברי הקהילה הקשישים על מנת להקל על 
המצוקה הנפשית והבדידות אותה הם חווים עקב מצב בריאותי רופף, קשיי ניידות 

   וגילם מתקדם.
של  םשהם צאצאיהסטודנטים להמפעל מעניק מלגות לעידוד השכלה ומצוינות 

  .            אירופה העולים ממרכז
הגדירה הנהלת המע"ה יעד נוסף  ,למען הנזקקיםהקבועה והשוטפת לצד הפעילות 

 .המע"ה שייך לקהילההמע"ה שייך לקהילההמע"ה שייך לקהילההמע"ה שייך לקהילה        - לשנים הקרובות: מיתוג ומיצוב המפעל לעזרה הדדית 
לרתום ולערב את חברי הקהילה, בעיקר החברים החדשים שאינם מכירים כלומר, 

שגריר   י המע"ה בקהילה ומחוצה לה.את המע"ה ולהפוך אותם ל
        

        מוסדות מוסדות מוסדות מוסדות 
יו"ר סילביה ברג מיכה וקס  –יו"ר יעקב הירש  - ד"ר יובל שטייניץ: : : : הההההנהלהנהלהנהלהנהלהההה ס

  ויהושע שפיר.אילה לביא יעל פורת מיכל כצנלסון 
  .יעל פורתיה ברג אילה לביא רנטה מיכאליס סילב ועדת הרווחה:ועדת הרווחה:ועדת הרווחה:ועדת הרווחה:

  וד"ר יובל שטייניץ. בני זוסמן, גדי רוזנטליו"ר  -דוד בועזועדת השקעות: ועדת השקעות: ועדת השקעות: ועדת השקעות: 
  

        בתחומים השוניםבתחומים השוניםבתחומים השוניםבתחומים השונים    תמצית הפעולותתמצית הפעולותתמצית הפעולותתמצית הפעולות
        

            רווחות הפרט והקהילהרווחות הפרט והקהילהרווחות הפרט והקהילהרווחות הפרט והקהילה
בהשלמת (בחלקו ממקורות המע"ה  –בקהילה ובבתי ההורים תמיכות בנזקקים   .א

למת  מימון החברה , חלקו בהשלגבי ניצולי שואה זכאים וועידת התביעות
  )אספים, קרן פרץ נפתלי ועיריית ת"להשבת רכוש הנ

ממשלת תכנית במימון  –תמיכות בנזקקים ניצולי שואה ממוצא אוסטרי   .ב
 ועידת התביעותאוסטריה, באמצעות 
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. סיוע לניצולי שואה בכלל וחברי הקהילה בפרט "תכנית ערן" – ניצולי שואה  .ג
יהם. כולל סיוע בתרגום מסמכים לשפה הגרמנית, מילוי טפסים מיצוי זכויותב

על זכויות ברכוש (דירות, בתים, קרקע ביטוחים  בשפה הגרמנית, איתור מידע
שונים בגרמניה ואוסטריה. ניסוח וכתיבת  אינטרנט יאתרועוד.) באמצעות 

בקשות לרשויות השונות בגרמניה ואוסטריה בשמם של הניצולים להכרה 
בזכויות ולמימוש הזכויות. טיפול מנהלי ואחר מול הרשויות בארצות האמורות 

כויות הסוציאליות והאחרות. בדיקה בארכיונים ממשלתיים, למימוש זכאויות בז
של הניצולים  בני המשפחות מקומיים בגרמניה ואוסטריה לשם קבלת מידע על

 ועוד. שנספו בשואה.

מייל  אינטרנטי בלקהילה למתעניינים דיאלוג  –מיצוי זכויות ותיווך מידע   .ד
ם  עמותות וגופים . באמצעות עובדות הרווחה של הסניפילמשפחות הנזקקים

  ציבוריים
מידע שוטף ועדכני על מיצוי זכויות בכלל וזכויות ניצולי שואה בפרט מתן   .ה

 ועבר באופן שוטף לקהל הרחב בכלל ולעובדות הרווחה בפרטמ

לצורך קיום קשר (בשלוש הערים הגדולות) שלוש עובדות סוציאליות  הפעלת  .ו
 וץ, בליווי, בטיפול וכיו"ב.ם ביעקבוע עם הנזקקים, מתן תמיכה וסיוע לנזקקי

ברשויות במיצוי זכויותיהם  בכלל ולבני הקהילה בפרט לקהל הרחבפעיל סיוע   .ז
 השונותהממלכתיות והציבוריות 

על מנת  –נזקקים מקרב הקהילה חברי הקהילה האיתור וחיפוש ייזום פעולות ל  .ח
 לסייע להם

ון (קו  מימשק עם הפרויקטים של סניפי הארג -עבודה סוציאלית בקהילה  .ט
 הקשר ביקורי בית ועוד)

        
 ההסברה, יחסי הציבור ותדמית המע"הההסברה, יחסי הציבור ותדמית המע"הההסברה, יחסי הציבור ותדמית המע"הההסברה, יחסי הציבור ותדמית המע"ה    ::::המע"ה שייך לקהילההמע"ה שייך לקהילההמע"ה שייך לקהילההמע"ה שייך לקהילה

ולמען של מי המע"ה קשר ישיר עם הקהילה והסברה אישית לגבי מהו המע"ה    .א
 מי פועל

שיווק   .ב פרסום   מדיות ארגון  מדיות ארציות –יחסי ציבור 
 הור קבוע ומתעדכן של המע"מד -ודפי הפייסבוק של הארגון אינטרנטהאתר   .ג

ה בתוספת חומרים העוסקים בהיסטוריה של מערכות הרווחה וחלקו של המע"
  . הבלטת אישים, ציון תורמים וכיו"בבהקמתם

 יקינתון MBה  מדור קבוע בביטאון הארגון  .ד

עידוד מפעל "התרומות העממיות" בקרב חברי הקהילה כביטוי של הזדהות    .ה
        לטר קבוע לכלל הקהילה -ניוזבאמצעות ושייכות  

 גיוס המשאבים גיוס המשאבים גיוס המשאבים גיוס המשאבים 

 לעיל) 5תרומות עממיות (ראה סעיף   .א

 4בסעיף  2015(פירוט הסכומים שגויסו בשנת קרנות גיוס משאבים באמצעות   .ב
 לעיל)

        
        תתתתוווות המנהלית המנהלית המנהלית המנהלייויויויוהפעילוהפעילוהפעילוהפעילו

מענה שוטף לפניות הציבור הרחב בכלל ולחברי  – והתנהלות שוטפת ניהול  .א
בחריגים ובבקשות מיוחדותטיפול בפ. כולל, הקהילה בפרט  ניות 
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 טיפול בחשבונות הבנקים התאמת בנקים  דוחות הנהלת חשבונות  מעקב ו  .ב

 סדר יום ופרוטוקולים –ישיבות הנהלת המע"ה   .ג

העברה דרך מס"ב הכנת ו מכתבים לנתמכים ,סדר יום –ישיבות ועדת הרווחה   .ד
  לזכות חשבונם או המחאות, לפי הצורך 

 וקשר שוטף עם חברות השקעה יום פרוטוקוליםסדר  –ועדת השקעות   .ה

  סדר יום פרוטוקולים -ועדת הביקורת  .ו
  תהליך מתמיד – לניהול המידע – תוכנת יפוטיוב   .ז
 טיפול בביקורות העומק של רשם העמותות  .ח

 2015הכנת הדוחות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת   .ט

        
        2012012012015555לשנת לשנת לשנת לשנת ביקורת פנים ביקורת פנים ביקורת פנים ביקורת פנים 

תהליך מעבר המשרדים מרח ימית, בדקה ועדת הביקורת באמצעות המבקרת הפנ
המשרדים תהליך שיפוץ תוך התמקדות בת"א  157ת"א לרח יגאל אלון   15רמב"ם 

התרשמה כי הבקרות הקיימות "הביקורת בין המע"ה לארגון. תחשבנות הוה
הערות   ."בתהליכים שנבדקו במהלך עבודת הביקורת פועלות בצורה נאותה

  .בלו על ידי הנהלת המע"ההמבקרת נלמדו ומרביתן התק
  

            5555201201201201שנת שנת שנת שנת     ––––    נתונים על קצה המזלגנתונים על קצה המזלגנתונים על קצה המזלגנתונים על קצה המזלג
 ) 130 – 2014(בשנת  105:  מספר הנתמכים בקהילהמספר הנתמכים בקהילהמספר הנתמכים בקהילהמספר הנתמכים בקהילה  ....אאאא

  ₪) 1336,079 -  2014(בשנת  ₪ 1,331,401: 2012012012015555לשנת לשנת לשנת לשנת     התמיכההתמיכההתמיכההתמיכהסכום סכום סכום סכום                         

  )10 - 2014(בשנת  9: מספר הנתמכים בבתי ההוריםמספר הנתמכים בבתי ההוריםמספר הנתמכים בבתי ההוריםמספר הנתמכים בבתי ההורים  ....בבבב

  ₪) 600,130 – 2014(בשנת  541,581₪סכום התמיכה:סכום התמיכה:סכום התמיכה:סכום התמיכה:                        

        5555201201201201ע לניצולי שואה יוצאי אוסטריה בשנת ע לניצולי שואה יוצאי אוסטריה בשנת ע לניצולי שואה יוצאי אוסטריה בשנת ע לניצולי שואה יוצאי אוסטריה בשנת תכנית הסיותכנית הסיותכנית הסיותכנית הסיו  ....גגגג

 ))))111128282828    ––––    2012012012014444בשנת בשנת בשנת בשנת ((((, , , , 125 -  2014 בשנת:  מספר מקבלי הסיועמספר מקבלי הסיועמספר מקבלי הסיועמספר מקבלי הסיוע  ....דדדד

        ₪)₪)₪)₪)    16161616,,,,484484484484,,,,7-1111    2012012012014444(בשנת (בשנת (בשנת (בשנת ₪ ₪ ₪ ₪  1,873,8541,873,8541,873,8541,873,854::::        2015201520152015בשנת בשנת בשנת בשנת     כום התמיכה שחולקהכום התמיכה שחולקהכום התמיכה שחולקהכום התמיכה שחולקהסססס            

פניות  2300  -למעלה  מ – 2015בשנת  שטופלוסה"כ פניות      ::::ניצולי שואהניצולי שואהניצולי שואהניצולי שואה  ....הההה
על ידי ערן בן יוסף אליהו (מתנדב אישית טופלו פניות  1050עלה מ מתוכן למ

 במע"ה)

 

 תמיכה בפעולות רווחה שמבוצעות ע"י סניפי ארגון יוצאי מרכז אירופהתמיכה בפעולות רווחה שמבוצעות ע"י סניפי ארגון יוצאי מרכז אירופהתמיכה בפעולות רווחה שמבוצעות ע"י סניפי ארגון יוצאי מרכז אירופהתמיכה בפעולות רווחה שמבוצעות ע"י סניפי ארגון יוצאי מרכז אירופה  ....וווו

  ₪  ₪  ₪  ₪  577,500577,500577,500577,500סכום שהוצא בפועל לפעולה זו:  סכום שהוצא בפועל לפעולה זו:  סכום שהוצא בפועל לפעולה זו:  סכום שהוצא בפועל לפעולה זו:                          
 

 ייעוץ , סיוע לעולים חדשיםו תמיכה בפעילות קליטת עלייה :קליטת עלייהקליטת עלייהקליטת עלייהקליטת עלייה  ....זזזז
 בנושאי ותווך סיועוכן  חברתיות פעילויות ארגון, קליטה איבנוש לעולים

  .תעסוקה
        ₪ ₪ ₪ ₪     30,00030,00030,00030,000פעילות זו: פעילות זו: פעילות זו: פעילות זו: טובת טובת טובת טובת הסכום שהוצא בפועל להסכום שהוצא בפועל להסכום שהוצא בפועל להסכום שהוצא בפועל ל
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ועבור תורמים  התורמים לעמותהעבור  :     MBרכישת ביטאון יקינתון רכישת ביטאון יקינתון רכישת ביטאון יקינתון רכישת ביטאון יקינתון   ....חחחח
  פוטנציאליים

        ₪ ₪ ₪ ₪ 140140140140,000,000,000,000הסכום שהוצא בפועל לפעילות זו: הסכום שהוצא בפועל לפעילות זו: הסכום שהוצא בפועל לפעילות זו: הסכום שהוצא בפועל לפעילות זו: 
מלגות  31חולקו  2016בשנת  :ךךךךמלגות ללימודים אקדמיים לבני דור ההמשמלגות ללימודים אקדמיים לבני דור ההמשמלגות ללימודים אקדמיים לבני דור ההמשמלגות ללימודים אקדמיים לבני דור ההמש  ....טטטט

שנתרמו על ידי ₪   12,000. וכן, שתי מלגות בסך של לסטודנטים מבני הקהילה
  משפחת מעוז לזכרה של בתיה ז"ל

₪ ₪ ₪ ₪     12,00012,00012,00012,000בתוספת בתוספת בתוספת בתוספת     ₪₪₪₪    111199999999,000,000,000,000כ כ כ כ : : : : פייזר)פייזר)פייזר)פייזר)- - - - קרקרקרקרבבבבהקדש הקדש הקדש הקדש פירות פירות פירות פירות (מ(מ(מ(מ    וקדשוקדשוקדשוקדשהסכום שההסכום שההסכום שההסכום שה
        תרומת משפחת מעוזתרומת משפחת מעוזתרומת משפחת מעוזתרומת משפחת מעוז

        
        5555201201201201שנת שנת שנת שנת     - - - - גיוס משאבים גיוס משאבים גיוס משאבים גיוס משאבים 

 ₪ 416,147: 2015לשנת יעודיות למע"ה היסך התרומות תרומות :   .א

   ₪) 390,610:  2014שנת (        

  )59,283₪  -  2014בשנת ( ₪  77,487: 2015זבונות לשנת יסך העעיזבונות :  .ב

 קרנות :  .ג

 ₪  50,000קרן פרץ נפתלי : •

 )₪ 12,154 - 2014בשנת₪ ( 12,509  אביב- קרן תל •

 ₪ 140,000 - כ–ספים הקרן להשבת רכוש הנ •

 

     6666201201201201ם לשנת ם לשנת ם לשנת ם לשנת אתגריאתגריאתגריאתגרי

  ומיצובו כמפעל של הקהילה ולמענה מיתוג המע"ההמשך הפעולות ל  .א

האתגר המשותף של חברי הנהלת המע"ה וחברי העמותה הוא להירתם למאמץ   .ב
משותף  בתחום גיוס המשאבים בקרב חברי הקהילה, קרנות בארץ ובחו"ל, 

 עיזבונות  וכיו"ב

לחברי הקהילה  מגוונים ירותיםמתן ש  -בחינת מיזם של יזמות חברתית כלכלית   .ג
מתקשים למלא את המטלות . חברים ההמתבגרים המעוניינים להישאר בבתיהם

. בימים אלה ההכרחיות לניהול עצמאי של משק הבית ונזקקים לעזרה ותמיכה
נבחנת עמותת הסיעוד הגדולה בארץ ו –מט"ב  מתקיימים מגעים עם עמותת

  ותות.לשתי העמשותף בנית המיזם במהאפשרות ל
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תו"ם)  תו"ם) ועדת תכניות חינוכיות ומורשת  תו"ם) ועדת תכניות חינוכיות ומורשת  תו"ם) ועדת תכניות חינוכיות ומורשת          ועדת תכניות חינוכיות ומורשת 

2יוני יוני יוני יוני  12 12 12 2יוני יוני יוני יוני     ––––    1 12 12 12 1        

  יו"ר   - רונית ורד
        

   מטרת הוועדהמטרת הוועדהמטרת הוועדהמטרת הוועדה
  

המורשת של עולי מרכז אירופה והנחלתה לבני קהילת יוצאי מרכז אירופה  המורשת של עולי מרכז אירופה והנחלתה לבני קהילת יוצאי מרכז אירופה  המורשת של עולי מרכז אירופה והנחלתה לבני קהילת יוצאי מרכז אירופה  המורשת של עולי מרכז אירופה והנחלתה לבני קהילת יוצאי מרכז אירופה      תתתתהפצהפצהפצהפצ
        חברה הישראלית חברה הישראלית חברה הישראלית חברה הישראלית קהלים מגוונים בקהלים מגוונים בקהלים מגוונים בקהלים מגוונים בללללוווו

  ובפירוט:
 דרכיםקביעת הקביעת מדיניות הפיתוח וההפעלה של תחום המורשת ו •

  הנחלתהל
 בניה ואישור תכנית עבודה רב שנתית ושנתית לפיתוח והפעלה של התחום •

  מעקב ובקרה אחר ביצוע תכנית העבודה •
 , פיתוח תכנים ותכניות תכניותו אישור תכנים •

 
   חברי הוועדהחברי הוועדהחברי הוועדהחברי הוועדה

קורט) צימט ,יו"ר –רונית ורד בר  , יאירבלוך ד"ר רונית אשנהיימר, אורי ,כתריאל 
ד"ר נעמי  רנטה מיכאליס, מיכל כצנלסון, ,נציג ועדת הכספים – גבי דאוס, קול

   .ונעמי ארליך קופרמן מרחב
 ה"מנהלת הארגון והמעדבורה הברפלד יו"ר נשיאות הארגון,  ,ראובן מרחבמוזמנים: 

  וסני תל אביב רכזת התרבות ומפיקת אירועי הארגון –וסיגל וייסביין 
  

  פעולותפעולותפעולותפעולותמבחר מהמבחר מהמבחר מהמבחר מה

  

נגזרת מהמתווה לתכנית נגזרת מהמתווה לתכנית נגזרת מהמתווה לתכנית נגזרת מהמתווה לתכנית הההה    על פי תכנית עבודה שנתיתעל פי תכנית עבודה שנתיתעל פי תכנית עבודה שנתיתעל פי תכנית עבודה שנתית    ––––    תהתהתהתהשימור המורשת והנחלשימור המורשת והנחלשימור המורשת והנחלשימור המורשת והנחל
2תלת שנתית תלת שנתית תלת שנתית תלת שנתית ההההעבודה עבודה עבודה עבודה הההה 122 122 122 12----2 12 12 12 2התכנית אושרה ביולי התכנית אושרה ביולי התכנית אושרה ביולי התכנית אושרה ביולי  . 1 122 122 122 על ידי הוועדה ועל על ידי הוועדה ועל על ידי הוועדה ועל על ידי הוועדה ועל     12

        ידי נשיאות הארגון.ידי נשיאות הארגון.ידי נשיאות הארגון.ידי נשיאות הארגון.
 המתווה מגדיר:המתווה מגדיר:המתווה מגדיר:המתווה מגדיר:

חברי הקהילה היקית ; חברי הארגון ובני משפחותיהםאת קהל היעד לפעולות:   .א
קהל אמנים ויוצרים, כותבים ומארגני  – יקיותימתעניינים שוחרי ה; וצאצאיהם

בארץ ובעולם. בתי ספר, מוסדות אקדמיים  –נוך יגופים ומוסדות ח. אירועים
קהל רחב בארץ  ,חוקרים ותלמידים העוסקים בנושאי מורשת ותרבות. וכיו"ב
  ובחו"ל

רובם בני הגיל  -חברי ארגון בני כל הגילים :קיםיצאצאי היאת טווח הגילאים   .ב
תלמידים בבתי הספר העל יסודיים בחינוך ; - צאצאיהם בני המבוגר;

באמצעות תכנית  הפורמאלי והבלתי פורמאלי בארץ ובארצות דוברות גרמנית,
 הלימודים "יקה"

 בתחום המורשת יחסי הגומלין בין עבודת ועדת תו"ם לבין עבודת סניפי הארגון  .ג
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        הפעולות הפעולות הפעולות הפעולות הפרויקטים המרכזים והפרויקטים המרכזים והפרויקטים המרכזים והפרויקטים המרכזים ומבחר ממבחר ממבחר ממבחר מ
דיגיטציה והעלאה לאתר אינטרנט של אלפי המסמכים דיגיטציה והעלאה לאתר אינטרנט של אלפי המסמכים דיגיטציה והעלאה לאתר אינטרנט של אלפי המסמכים דיגיטציה והעלאה לאתר אינטרנט של אלפי המסמכים     שדרוג, מחשוב,שדרוג, מחשוב,שדרוג, מחשוב,שדרוג, מחשוב,  

מרכז מורשת מרכז מורשת מרכז מורשת מרכז מורשת     ––––במוזיאון ליהדות דוברת גרמנית במוזיאון ליהדות דוברת גרמנית במוזיאון ליהדות דוברת גרמנית במוזיאון ליהדות דוברת גרמנית  הנמצאים בארכיון המשפחותהנמצאים בארכיון המשפחותהנמצאים בארכיון המשפחותהנמצאים בארכיון המשפחות
פרויקט רב שנתי המשות לארגון, למוזיאון בתפן, לספרייה  קים בתפן.קים בתפן.קים בתפן.קים בתפן.ייייהיהיהיהי

למשרד ראש הממשלה ולמוסד "יד ושם". מטרתו הפצת  ,הלאומית בירושלים
חוקרים ולמתעניינים בארץ ורחבי העולם. מימון הפרויקט חומרי הארכיון ל

 משיתופי פעולה, קרנות ותרומות ושילוב עבודת מתנדבים מהקהילה

   א גייס לטובת  הפרויקט סך של  הארגון

2בשנת העבודה  1 -2 נסרקו מאות מסמכים ותמונות חלקם כבר הועלו  1
 . לאתר הספרייה הלאומית וניתן לראותם במרשתת

 –כחלק מהפעולות למינו הארגון  –יקים בישראל יהקמת פורטל ה. יקה נטיקה נטיקה נטיקה נט  .ב
 .הפרויקט

2באפריל  )1 העלה הארגון אתר אינטרנט חדש, מעוצב ומאיר עיניים.   1
 באתר נשמר מקום מיוחד לשימור המורשת ולהנחלתה. 

ד הארגון וקבוצת ההופה הופה רייטר) מנוהלים על ידי  )2 דפי הפייסבוק 
ומהווים במה זמינה ומיידית לחברי הקהילה בכל רחבי הארץ  –הארגון 
המתעניינים במורשת הייקים. מעל דפים אלה מתנהל שיח קהילתי והעולם 

 ער, מרגש ומעניין שרובו בתחום המורשת

הועמק הקשר הארגוני ושיתו הפעולה המקצועי של הארגון והסניפים עם מכון הועמק הקשר הארגוני ושיתו הפעולה המקצועי של הארגון והסניפים עם מכון הועמק הקשר הארגוני ושיתו הפעולה המקצועי של הארגון והסניפים עם מכון הועמק הקשר הארגוני ושיתו הפעולה המקצועי של הארגון והסניפים עם מכון   .ג
 ))))ראה פירוט פעילויות בהמשךראה פירוט פעילויות בהמשךראה פירוט פעילויות בהמשךראה פירוט פעילויות בהמשךליאו בק. ליאו בק. ליאו בק. ליאו בק. 

"יקה" בשיתו "יקה" בשיתו "יקה" בשיתו "יקה" בשיתו     ––––האינטרנטית האינטרנטית האינטרנטית האינטרנטית     והטמעה של תכנית הלימודים והטמעה של תכנית הלימודים והטמעה של תכנית הלימודים והטמעה של תכנית הלימודים פיתוח פיתוח פיתוח פיתוח המשך המשך המשך המשך   )1
 . yeke.cet.ac.il עם מט"חעם מט"חעם מט"חעם מט"ח

סיפורי משפחות, סיפורי אנשים, סיפורי משפחות, סיפורי אנשים, סיפורי משפחות, סיפורי אנשים, סיפורי משפחות, סיפורי אנשים,     - - - - יקים, סיפורים מהקהילה יקים, סיפורים מהקהילה יקים, סיפורים מהקהילה יקים, סיפורים מהקהילה     ––––"ספר היקים" "ספר היקים" "ספר היקים" "ספר היקים"  ))))3333
. עבודה שיטתית ומסודרת של תיעוד סיפורי חיים סיפורי התיישבות ועודסיפורי התיישבות ועודסיפורי התיישבות ועודסיפורי התיישבות ועוד

נעמי נעמי נעמי נעמי     בדו"ח ע"י ד"רבדו"ח ע"י ד"רבדו"ח ע"י ד"רבדו"ח ע"י ד"רפירוט פירוט פירוט פירוט     וווורארארארא    ––––    והעלאתם לאתר האינטרנט של הארגון
        מרחבמרחבמרחבמרחב

 שלשוט וליווי מעקב  ארכיון הארגון בבית הספר ללימוד השואה במשואה.ארכיון הארגון בבית הספר ללימוד השואה במשואה.ארכיון הארגון בבית הספר ללימוד השואה במשואה.ארכיון הארגון בבית הספר ללימוד השואה במשואה. )
המשך סריקת המסמכים והעלאתם לאתר האינטרנט של . במכוןהעבודת 
  הארגון

. חומרי מורשת חומרים כתובים וחומרים אינטרנטייםחומרים כתובים וחומרים אינטרנטייםחומרים כתובים וחומרים אינטרנטייםחומרים כתובים וחומרים אינטרנטיים פרסום והפצה שלפרסום והפצה שלפרסום והפצה שלפרסום והפצה של )
אמצעות אתרי האינטרנט של הארגון, בותרבות יקית, ימי עיון, אירועים 

ובאמצעות השיח המתקיים בדפי הפייס בוק  באמצעות מערכת הדיוור הישיר
  של הארגון  ושל גופים אחרים העוסקים בשימור המורשת והנחלתה

לעשרות הולם . מתן מענה יקיםיקיםיקיםיקיםיייימורשת המורשת המורשת המורשת הם של ם של ם של ם של פניות לתמיכות במיזמיפניות לתמיכות במיזמיפניות לתמיכות במיזמיפניות לתמיכות במיזמי )
 )ענה הולם לכל פניהמתן מ  .ואנשים פרטייםשונים פניות מגופים 

. פניה מתמדת לקרנות, מוסדות ולגורמים פרטיים לצורך גיוס גיוס משאביםגיוס משאביםגיוס משאביםגיוס משאבים ))))
 משאבים לפרויקטים

        יחסי ציבור, פרסום והפצה לציבור הרחב של תחומי המורשת והפרויקטים יחסי ציבור, פרסום והפצה לציבור הרחב של תחומי המורשת והפרויקטים יחסי ציבור, פרסום והפצה לציבור הרחב של תחומי המורשת והפרויקטים יחסי ציבור, פרסום והפצה לציבור הרחב של תחומי המורשת והפרויקטים  ))))
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  מבחר מהאירועים וימי עיון בשיתו עם מוסדות וגופי מורשת ותרבות בארץמבחר מהאירועים וימי עיון בשיתו עם מוסדות וגופי מורשת ותרבות בארץמבחר מהאירועים וימי עיון בשיתו עם מוסדות וגופי מורשת ותרבות בארץמבחר מהאירועים וימי עיון בשיתו עם מוסדות וגופי מורשת ותרבות בארץסיכום סיכום סיכום סיכום 
  

2----11112222בשנת בשנת בשנת בשנת  12 12 12 1        
        
        "תאטרון  "תאטרון  "תאטרון  "תאטרון      ––––במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים     ––––ערב הוקרה לדיפלומטים היקים ערב הוקרה לדיפלומטים היקים ערב הוקרה לדיפלומטים היקים ערב הוקרה לדיפלומטים היקים  ))))1111

עם עם סני תל אביב ושל הארגון הערב פרי תכנון ושיתו פעולה     ....העם"העם"העם"העם"
התקיים הערב . תרומתם של הייקים לדיפלומטיה הישראליתעסק בוהפסטיבל 

2ספטמבר  –בתיאטרון גבעתיים בחול המועד סוכות  השתתפו כ  . באירוע1
ערוץ  3  –) 1וערוץ  2איש והוא הוסרט ויוקרן בערוצי הטלוויזיה הישראלית 

  .כמו ערבים אחרים שכבר מוקרנים במהלך השנה

שנה למותו של מרטין בובר. האירוע  אירוע לציון  "מרטין בובר כאן ועכשיו"."מרטין בובר כאן ועכשיו"."מרטין בובר כאן ועכשיו"."מרטין בובר כאן ועכשיו". )2
מכון ליאו בק, בית  עם סני תל אביב, פרי תכנון ושיתו פעולה של הארגון

באוקטובר  23התקיים ב ,שלום עליכם והמוזיאון ליהדות דוברת גרמנית בתפן
2 השתתפו כ בבית התפוצות וזכה להדים חיוביים ולסיקור תקשורתי נרחב.  1
 איש. 3

האירוע פרי תכנון  שיחו של זהויות.שיחו של זהויות.שיחו של זהויות.שיחו של זהויות.        - - - - עקורים, מהגרים, פליטים, אזרחים עקורים, מהגרים, פליטים, אזרחים עקורים, מהגרים, פליטים, אזרחים עקורים, מהגרים, פליטים, אזרחים      )3
מכון ליאו בק והמוזיאון ליהדות דוברת גרמנית ושיתו פעולה של הארגון עם 

2באפריל  בתפן התקיים ב  בכנס הועלו בצורה במוזיאון א"י בת"א. " 1
מכובדת וראויה בעיות זהות העומדות במרכז השיח הציבורי הישראלי כיום, 
ובאה בו לביטוי החתירה לחיים בישראל בחברה סובלנית השומרת על ערכים 

ת אדם וכבוד לזולת, שהיא בין מטרות הארגון. דבריו של הומניסטיים, זכויו
, זה גם עתיד  פרופ מוצקין, ראש מכון ון ליר, כי "זהות אינה רק עבר משות

" מבטאים היטב את התפיסה הזו מתוך מכתב של ד"ר תמר גזית)משות  ". 
. האירוע זכה לסיקור תקשורתי נרחב באמצעי התקשורת איש 22השתתפו כ 

 הארציים

  התקיים ב .פוגרום ליל הבדולחפוגרום ליל הבדולחפוגרום ליל הבדולחפוגרום ליל הבדולחשנה לשנה לשנה לשנה ל    לציון לציון לציון לציון     האזכרה השנתית ויום העיוןהאזכרה השנתית ויום העיוןהאזכרה השנתית ויום העיוןהאזכרה השנתית ויום העיון )
2נובמבר ב  - "גו ראשון, גו שני, נוכח" "יד ושם" ועמד בסימן בשיתו עם  1

האירוע התקיים ביד ושם בירושלים . מחברים שברי מציאות וזיכרון לכדי יצירה
ושתי כיתות של  פרה ושלוםאות הכחברי הארגון והקהילה, אנשי חלק בו ולקחו 

הכפר  הירוק ואורט חולון) סה"כ למעלה כ   משתתפים. 3תלמידי בתי ספר  
 הארציים לסיקור נרחב באמצעי התקשורת האירוע זכה

  2016עד סוף שנת  –פעולות ותכנון 
שנה לפטירתה של המשוררת והציירת אלזה לסקר שנה לפטירתה של המשוררת והציירת אלזה לסקר שנה לפטירתה של המשוררת והציירת אלזה לסקר שנה לפטירתה של המשוררת והציירת אלזה לסקר     לציון לציון לציון לציון  פסנתרי הכחולפסנתרי הכחולפסנתרי הכחולפסנתרי הכחול )1

. ערב מחווה מוסיקאל שילר.שילר.שילר.שילר. אלזה ית בביצוע אנסמבל הצעירים הגרמני ישראלי 
 סני תל אביב עם מכון ליאו בק, –האירוע פרי תכנון ושיתו פעולה של הארגון 

1 במאי בשעה  31ביום שלישי, תקיים ה בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה  :
  . הערב נחל הצלחה רבה. קר)יקונסרבטוריון שטר ע"ש לין ותד אריסון

במוזיאון   - תערוכה ואירוע קהילתי רב דורי  שיתקיים בתפן .ם מגלים"ם מגלים"ם מגלים"ם מגלים"חפציחפציחפציחפצי" )2
לכל  יםמיועד. האירוע והתערוכה בחול המועד סוכות ליהדות דוברת גרמנית

  המשפחה
2מספר מסלולי טיול שמתוכננים לשנת  ".".".".סמינר נודדסמינר נודדסמינר נודדסמינר נודד"""" )3 1 -2 בנושאים  1

 הקהילה הייקית הקשורים למורשת של 

 התכנים והמקום טרם נקבעו. וגרום ליל הבדולחוגרום ליל הבדולחוגרום ליל הבדולחוגרום ליל הבדולחהאזכרה השנתית לציון "פהאזכרה השנתית לציון "פהאזכרה השנתית לציון "פהאזכרה השנתית לציון "פ )
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        חינוך וקרנות חינוך וקרנות חינוך וקרנות חינוך וקרנות     ,,,,שיתופי פעולה עם גופי תרבותשיתופי פעולה עם גופי תרבותשיתופי פעולה עם גופי תרבותשיתופי פעולה עם גופי תרבות

 :בפעולות מורשת ותרבותבפעולות מורשת ותרבותבפעולות מורשת ותרבותבפעולות מורשת ותרבות המשתפים פעולה עם הארגוןהמשתפים פעולה עם הארגוןהמשתפים פעולה עם הארגוןהמשתפים פעולה עם הארגון תרבות ומורשתתרבות ומורשתתרבות ומורשתתרבות ומורשת    גופיגופיגופיגופי  .א

זין, יד ושם, יהמוזיאון ליהדות דוברת גרמנית מרכז מורשת היקים בתפן; בית טר
המכון ללימודי השואה ועוד. הספרייה  –מרכז המורשת בגבעת חביבה, משואה 

-יוסי אלפי; בית התפוצות; אוניברסיטת תל –הלאומית בירושלים; תיאטרון העם 
מרכז קבנר; סמינר אבות ומייסדים  - אביב וההוצאה לאור; האוניברסיטה העברית 

ללימודי מורשת ישראל; אתר התיאטרון היהודי העולמי; בית שלום עליכם; אגודת 
אביב -בתל ברודטיה; מכון גתה; בצלאל; המרכז האקדמי רופין; בית ישראל גרמנ

 סימפונט רעננהחולון; מוזיאון ארץ ישראל;  –מכון ליאו בק; פסטיבל אישה 
. העמותה לחקר שורשי המשפחה; התאחדות יוצאי יוון ועודקונסרבטוריון שטריקר 

  עודארגון הגג של יוצאי רומניה בישראל ועוד ו –וסלוניקי; אמי"ר 
 קרנות ותורמים מוסדייםקרנות ותורמים מוסדייםקרנות ותורמים מוסדייםקרנות ותורמים מוסדיים  .ב

האוסטרית; רשת מלונות דן; חברת הראל;  –ועידת התביעות; קרן הזיכרון והעתיד 
הפדרציה היהודית היקית בארה"ב; התאחדות היהודים יוצאי גרמניה בע"מ; קרן 

 ועוד , החברה לאיתור ולהשבת נכסי הנספיםפרץ נפתלי; קרן בורדינסקי
            ותותותותהקרובהקרובהקרובהקרוב    האתגרים לשניםהאתגרים לשניםהאתגרים לשניםהאתגרים לשנים

מהווים מוקד התעניינות לחברי ושל צאצאיהם קית יהעלייה היאנשי רשת של המו
יחד עם זאת, אנו ניצבים בפני הקהילה ונדבך חשוב בפעילות הארגון והסניפים. 

אתגרים מורכבים הקשור בהפצת המורשת והנחלתה. לאתגר זה שותפים מירב 
מכון  –ארגון כולל השותפים "הטבעיים" של ה י מורשתהגופים העוסקים בנושא

איתם אנו מנהלים דיאלוגים  – ליאו בק והמוזיאון ליהדות דוברת גרמנית בתפן
  . קבועים לאורך השנה

        ::::הפירוטהפירוטהפירוטהפירוט    להלןלהלןלהלןלהלן
קים בגילאי החמישים פלוס יהתאמה של פעולות הנחלת המורשת לצאצאי הי )1

 והשישים פלוס שהקשר של חלק מהם למורשת הינו זיכרון ילדות מעומעם

להתחבר לשיח הזהויות החברתי  .הישראלית ולחברההייקית  לקהילה רלבנטיות )2
 תרבותי המתקיים בחברה הישראלית  ו"לא להישאר בפינה הנוסטלגית" בלבד  -

להביא את דבר מורשת הארגון לבני הקהילה המתגוררים  למצוא את הדרכים )3
ארץ ולא רק בשלושת הערים הגדולות בהם קיימים רחבי הבמקומות שונים ב

   סניפי הארגון.ופועלים 
        
 

  
  



-25-

  

  

  

  

  

  רישום בספר היקים

ספר היקים הינו ספר דיגיטלי הנמצא באתר הארגון. הספר כולל דפי רישום של יקים 
  .1948וצאצאיהם שעלו לארץ עד שנת 

קורות חיים הרישום נעשה באמצעות דפי רישום בהם נכללים פרטי הנרשם ומשפחתו, סיפור 
  קצר ותמונות משפחתיות בהתאם לבקשת הרושם.

  .תשלוםללא  אהרישום בספר היקים הו 2013החל מחודש מרץ 

  יקים סיפורים מהקהילה  - תיעוד סיפורי חיים 

בשנים האחרונות מתקיים מפעל תיעוד של סיפורי קורות חייהם של חברי הקהילה 
 –בקטגוריה  "יקים, סיפורים מהקהילה" ומשפחותיהם. הסיפורים מועלים לאתר הארגון 

ישבות ועוד. התיעוד נעשה ע"י בעלי הדבר יסיפורי משפחות, סיפורי אנשים, סיפורי הת
  עצמם, מקורביהם, או ע"י מראיינים מתנדבים העושים עבודתם בדבקות ובנאמנות.

  צוות המתעדים מונה עתה שבעה מתעדים מאזורי ירושלים, תל אביב וחיפה.

סיפור  תלחברי הארגון לקריאיוצאים בהמלצה אנו  ,שבוע, בצמוד לתכנית השבועיתכל 
  קורות חיים.

  והזדהות רגשית.תיעודה ההדים המתקבלים מוכיחים על העניין בהכרת המורשת, 

לפנינו נפרשים עשרות רבות של סיפורים אישיים מרתקים המתארים קורות המשפחות לפני 
והקליטה של יוצאי מרכז אירופה בארץ ישראל,  ותרומתם עלייתן, סיפורי העלייה 
  המשמעותית לבניין הארץ.

  את התיעוד מלווים, מעטרים ומאששים צילומים משפחתיים ומסמכים.

גוריה "יקים, סיפורים ם בקטייפורי קורות חיס 50  הועלו 2016 יוני – 2015 נייו  הבתקופ
  מהקהילה" לאתר.

בנושא תיעוד מקורבים והכרה בחשיבות שמירת והנחלת ניכרת התעניינות והתעוררות 
  המורשת. הדבר מתבטא גם בהתעניינות ובקשות מחו"ל בנושא חיפוש מקורבים.

  את שמות הרשומים בספר היקים ואת סיפורי קורות החיים תמצאו באתר הארגון
JECKES.ORG-WWW.IRGUN  

העושה עבודה נאמנה,  לצוות המתעדים יום הכרה/הוקרהמשרדי הארגון בתל אביב ב קיימנו
  באהבה ובחריצות בתיעוד סיפורי קורות חיים.

סיפורי המורשת מוצאים דרכם לאוכלוסייה רחבה גם באמצעות סטודנטים העושים 
  התמחותם בביתי ההורים.

 פעילות תיעוד 
 

 2016יוני  –  2015 יוני

 יו"ר –נעמי מרחב 
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        פעילות ועדת המלגותפעילות ועדת המלגותפעילות ועדת המלגותפעילות ועדת המלגות

        מאי מאי מאי מאי     ––––    5555יוני יוני יוני יוני 

  מ"מ יו"ר הועדה - דר' שולמית גבע
        
        

   רקערקערקערקע

  

ארגון מלגות לימודים מפירות מפעל לעזרה הדדית של המעניק ה שנת אז מ

הקדש ייעודי. המלגות מוענקות לחברי קהילת יוצאי מרכז אירופה ולצאצאיהם, 

  הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. 

מסודר, בלתי תלוי ואובייקטיבי על פי בחירת מקבלי המלגות נעשית בהליך 

ומאושרים ע"י חברי ועדת המלגות  מעת לעת מתעדכניםהקריטריונים ברורים 

   בנשיאות.

חברי ארגון, צאצאי השנה לראשונה עמדנו על כך שמגישי הבקשות למלגה יהיו 

  חברים או מצטרפים חדשים לארגון.

        

        

   חברי הוועדהחברי הוועדהחברי הוועדהחברי הוועדה

  

רבקה  יורם סלומון,עדנה נרדי, , מיכה ווקס, ד"ר שולמית גבעיו"ר הוועדה מ"מ 

כל חברי הוועדה הם נבחרי ציבור, בעלי רקע וניסיון   וד"ר מרגלית שלאין.  פרנגלר

                                                    .אקדמאי

וטרם הצטרפו חברים  פיםנוס יםחברשני פרשו יו"ר הוועדה ובמהלך שנת העבודה 

   חדשים.

        

        

      הפעילותהפעילותהפעילותהפעילותתמצית תמצית תמצית תמצית 

  

בקשות שעברו את קריטריון הסף.   3333נבדקו  בקשות למלגות, מתוכן 4הוגשו 

מלגות לסטודנטים מתחומי לימוד שונים. כל בקשה  33333333הוענקו  ,בסופו של ההליך

מבין נבדקה ביסודיות ע"י שני בודקים בלתי תלויים, ף, שעברה את קריטריון הס

  .שנרתמו לנושא וועדה ובודקים נוספים מקרב חברי הארגון והקהילהחברי ה
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השנה הוענקו שתי מלגות לזכרה של גב' בתיה מעוז ז"ל מכספי תרומה של משפחת 

ז"ל, מתרומתה האדיבה  אירנה מוחריקאירנה מוחריקאירנה מוחריקאירנה מוחריקהוענקה מלגה ע"ש כמדי שנה  . ובנוסף,מעוז

  מלגות 33חולקו . בסיכום, של בתה, דניאלה מוחריק שתבדל"א

  

  

בני הזוכים ו" במעמד מועצה לישראל יפההמלגות הוענקו בטקס חגיגי שהתקיים ב"

  פעילים, נבחרי ציבור ואורחים. –משפחותיהם, חברי ארגון 

הוצגו שני פרוייקטים חברתיים: עו"ד יונתן לבני הציג את תכנית  במהלך הטקס

תה לתרום מהידע והניסיון הפעולה המתגבשת בארגוננו "עם הפנים לחברה" שמטר

מנכ"ל  - מקמורישל חברים בארגון לקבוצות חלשות בחברה הישראלית הגב' עינת 

מנהיגות עסקית צעירה (חל"צ) הציגה פעילות החברה בעיקר בתחום הכשרה ועזרה 

  ברכישת מקצוע בשאיפה לשיפור אפשרויות התעסוקה לאוכלוסיות חלשות.

שני הדוברים הזמינו את המלגאים להשתלב בפרוייקטים במסגרת שעות 

  ההתנדבות.

        

        מחויבות לקהילהמחויבות לקהילהמחויבות לקהילהמחויבות לקהילה

        

שעות לפעילות בסניפי הארגון, בתי  35שנים מתחייבים המלגאים להקדיש  4מזה 

ההורים ומוסדות הקשורים לארגון. הסטודנטים תרמו בתחומים שונים: קשר אישי 

הדרכה אישית  א לימודיהם בבתי ההורים,צאות בנושעם וותיקי הקהילה, הר

  לשימוש במחשב, סקירת חומר ארכיוני, עזרה בארגון אירועים ועבודה משרדית.

במהלך ביצוע מחויבותם המלגאים לומדים להכיר את הארגון ופעילותו ומפיצים 

  את הידע במשפחותיהם. 

   

        

  התכנון לשנה הבאההתכנון לשנה הבאההתכנון לשנה הבאההתכנון לשנה הבאה

הענקת המלגות לשנת הלימודים בישיבתה האחרונה של הועדה הוחלט שלקראת 

דף ולמועמדים השאלונים  , ישונוקריטריונים להגשת בקשותב ייערך דיון  זתשע"

  .השנהלהערות בודקי הבקשות למלגה  בהתאםהניקוד 

        

בבקשה לעזור לנו לגייס חברים בבקשה לעזור לנו לגייס חברים בבקשה לעזור לנו לגייס חברים בבקשה לעזור לנו לגייס חברים     ,,,,לחברי הארגון בכלל ולצירים בפרטלחברי הארגון בכלל ולצירים בפרטלחברי הארגון בכלל ולצירים בפרטלחברי הארגון בכלל ולצירים בפרט    אנו פוניםאנו פוניםאנו פוניםאנו פונים

  למלגה.למלגה.למלגה.למלגה.בודקי הבקשות בודקי הבקשות בודקי הבקשות בודקי הבקשות צוות צוות צוות צוות וועדת המלגות ולוועדת המלגות ולוועדת המלגות ולוועדת המלגות ולללללחדשים חדשים חדשים חדשים 



-28-

 

 

  

 

 

 

 

 כלליכלליכלליכללי ....

  

הדו"ח שלהלן מתייחס ומסכם את פעילות סניף תל אביב והמרכז  לתקופה 

. פעילות הסניף יושמה בהתאם למדיניות  מאיב ועד  5 יוניב שבין 

שהותוותה, לתוכניות העבודה ולמסגרות התקציביות שאושרו על ידי ועד 

נטנסיבית תוך שימת התקיימה פעילות אי זו תקופההסניף והנהלת הארגון. ב

פעילות רב דורית, צירוף וגיוס לפעילות דור שלישי ליוצאי מרכז דגש על 

, מפגשים שבועיים קבועים לשיחות פעילות בקהילהאירופה, פיתוח פרויקט 

, מיסוד ופיתוח ביקורי בית קו קשר, עגול בנושאי תרבות,שולחןבגרמנית 

  .שיתופי פעולה עם גופי תרבות ורווחה שונים

בשנה זו הרחבנו את פעילות הסניף מעבר לנעשה לאורך השנים בפעילויות בין 

   בין דורי בין קהילתי בשיתוף עם אורט חולוןדוריות רבות, ובפרויקט חינוכי 

  

 והמרכזוהמרכזוהמרכזוהמרכז    סניף ת"אסניף ת"אסניף ת"אסניף ת"א    ייייחברחברחברחבר ....

חברי הארגון. כלל מ מהווים ם החברי 5כסניף תל אביב והמרכז מונה 

שנים והגיל הממוצע של  5עומד על הגיל הממוצע של חברי הסניף 

  .שנים לערך ועומד על  ששבשנה האחרונה צעיר ב החדשים המצטרפים

  
  

   ועד הסניףועד הסניףועד הסניףועד הסניף ....

  
בה דנים בפרויקטים שהסניף מתבקש  הוועד הסניף מקיים אחת לחודש ישיב

בנוסף לחברי הוועד  .עומדים על סדר יומו של הסניף והארגון, ונושאים הלקדם

  חברים פעילים.  כ מוזמנים לישיבות

.בבחירות הסניף שנערכו ביום שני ה ח באייר תשע"ו במויזיאון  .5

מיכאל  ארץ ישראל בתל אביב נבחרו לוועד הסניף יהושע שפיר, נעמי מרחב,

בלסבלג,  מלכיתה דובניקוב, גלעד לוין, בייט יורם, מגן עליזה, בר קול יאיר, 

  מרטנס ליאור. 

יו"ר הסניף, נעמי מרחב, מיכאל   יהושע שפיריוצאהועד ה תודה רבה לחברי

  בלסבלג, גלעד לוין, דב מאיר, יעל פורת, וויולה וירשובסקי. 

    פעילות סניף תל אביב והמרכזפעילות סניף תל אביב והמרכזפעילות סניף תל אביב והמרכזפעילות סניף תל אביב והמרכז

מאי מאי מאי מאי         5555יוני יוני יוני יוני   

תמנהל   חגית גדסי  
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        פעילות הסניףפעילות הסניףפעילות הסניףפעילות הסניף.  .  .  .  
        
    פעילות רווחהפעילות רווחהפעילות רווחהפעילות רווחה    ....
  

עובדת הרווחה של הסניף, נותנת מענה לפניותיהם, שאלותיהם 

ל לעזרה ובקשותיהם של חברי הקהילה. המענה הניתן כולל פנייה למפע

חודשיות פניות  מענה לכניתן  ים.רה אחגורמי רווחלהדדית, לעמותות ו

בהם ניתן  מחברי הקהילה, משפחותיהם וגורמים אחרים, בנושאים שונים

מידע על מיצוי זכויות מול הגופים השונים ועזרה בפניה לגופי השירות 

גון מדי ר פגישות במשרדי הארכעשרה ביקורי בית וכעש נערכים .השונים

הכנת דו"ח סוציאלי ומתן המלצה וכן מתן הסבר כללי לגבי מעבר  .חודש

  .לבתי הורים והפנייה לאנשי השיווק בבתי ההורים של חמ"ה

  

        התנדבותהתנדבותהתנדבותהתנדבות    ....

  נעשית בעזרתם של מתנדבי הסניף בתחומים השוניםפעילות רבה בסניף 

ה תחומי קשרי קהילקו הקשר, עזרה במילוי טפסים למימוש זכויות, 

  , תיעוד סיפורי חיים, ביקורי בית, וגיוס חברים חדשים. וקליטת עלייה

. המלגות מהארגון של מקבלי  יתהתנדבותפעילות בנוסף לאלה מתקיימת 

סניפי הארגון, בתי ארגון הארצי, שעות ב 5מתחייבים להתנדבות של  הם

   .ופעילויות אחרות הקשורות לקהילה ההורים

שעות  כ תורמים יות השונות בסניף בפעילועים ובהקהמתנדבים 

  .שעות שנתיות 5כעוד מוסיפים  המלגאים .שיותחוד

  

רב שנים בסניף, מתנדבי הקו מתקשרים טלפונית  פרויקטהוא  קו הקשרקו הקשרקו הקשרקו הקשר

לפני חגים, ביום ההולדת ו, מברכים דורשים בשלומם לחברי הקהילה

, צורך עורראתרים בעיה או מתשמכשולחים כרטיסי ברכה לימי הולדת ו

השנה התברכנו בשני  להמשך טיפול.וחים לעובדת הסוציאלית מדו

  מתנדבים חדשים לצוות הוותיק שלנו.

        

בו חברי הסניף מבקרים חברי  לפני שנתיים פרויקט שהחל  ביקורי ביתביקורי ביתביקורי ביתביקורי בית

   ארגון שהיציאה מהבית קשה להם. 

  

יהושע שפיר מקיים פגישות אישיות עם חברים  פגישות אישיותפגישות אישיותפגישות אישיותפגישות אישיות

  יינים בכך.המעונ
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            עילות חברה ותרבותעילות חברה ותרבותעילות חברה ותרבותעילות חברה ותרבותפפפפ    ....

בתקופת הדו"ח, התקיימה בסניף תל אביב פעילות חברתית ותרבותית 

תכנים גם לבני הדור השני מגוונת, אינטנסיבית ורבת היקף, תוך התאמת ה

 תיון פעילומגוותקופה זו בלטה ב רב דורית. פעילויותוקיום  והשלישי

  .מהןוריבוי משתתפים בכל אחת 

  

        נושא בתחום המורשתנושא בתחום המורשתנושא בתחום המורשתנושא בתחום המורשת    עיעיעיעיאירואירואירואירו

  בשיתוף פסטיבל אישה חולון פרידל שטרןערב מחווה ל בקיצור ישראלית 

  ביקור בתערוכות "לילה יורד על ברלין" מוזיאון ישראל בירושלים

  שנות יחסים דיפלומטיים גרמניה ישראל 5תערוכה 

        

        הצגות וקונצרטיםהצגות וקונצרטיםהצגות וקונצרטיםהצגות וקונצרטים    תתתתסדרסדרסדרסדר

סוף"  •  מפגש עם אפרים סידון צוותא "רואים ת

 הבימה "ייהוא" •

 "אנגינה פקטוריס" •

• "  כולל מפגש עם היוצר מאור זגורי  "הומאז

 "יהודים טובים" •

 תמונע  "אהבה, אמונה תקווה" •

 תמונע "אקס חמותי החורגת" •

 "הדרך לעין חרוד" •

 כולל מפגש עם נתן סלור "בלדה לאישה"  •

  כולל מפגש עם רמי ברוך קאמרי  "הנמר" •

        

        

        פעילות בין דוריתפעילות בין דוריתפעילות בין דוריתפעילות בין דורית

סיור וסדנא במוזיאון הקומיקס בחולון, סיור הכולל         לסבים ונכדיםפעילות 

  כתב חידה במתחם בית העיר ובית ביאליק.

סדרת מפגשי שיח עם תלמידי כיתה י"א בית ספר  "לדבר עם הדור הבא"

. בהם מתנהל שיח בין הדורות על מה שהיה ומה שעכשיו "אורט" חולון

  בהסתמך בלקחי העבר.עתידית  ומגבשים מודלים לפעולה לחברה

        תערוכותתערוכותתערוכותתערוכותבבבבביקור ביקור ביקור ביקור 

  ש עם האמנים, הרצאות והדרכות מקצועיותגביקור בתערוכות הכולל מפ

 מוזיאון פרסלר לאמנות  •
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ביקור בתערוכת הזכוכית, תערוכת צילום, מיצב   מוזיאון ארץ ישראל •

 פרחי הקרמיקה, בר כוכבא, חומרי זמן.  

  טר בינימיןביקור בתערוכה בהשראת ול מוזיאון תל אביב •

        טיולים וסיוריםטיולים וסיוריםטיולים וסיוריםטיולים וסיורים

טיולים ברחבי הארץ הכוללים נגיעה במורשת היקית, ומפגש עם 

  קהילות אחרות המרכיבות את פסיפס החברה הישראלית

        

        

        פעילות קהילתיתפעילות קהילתיתפעילות קהילתיתפעילות קהילתית

קבוצות שיחה  שלושמתקיימות בתל אביב   קבוצות שיחה בגרמנית •

 בהן משתתפים רבים. לשמחתנו אחת מהן אחה"צ אחת לשבועיים

. שתי קבוצות נוספות מתקיימות משתתפים בקבוצות גם חברה צעירים

 ברמת השרון

בהדרכת סיגל  אחת לשבועייםמפגשים  "פראו קולטור" שולחן עגול •

 ות הישראלית.בהעוסקת ביוצרים בולטים בתר

במשך השנה הנוכחית ביססנו והרחבנו את הפעילות החברתית 

ת והן בכמות המשתתפים קהילתית הן בהרחבת קבוצות שיחה בגרמני

  בשולחן העגול.

 

  

                פעילות כלל ארגוניתפעילות כלל ארגוניתפעילות כלל ארגוניתפעילות כלל ארגונית    סניף תל אביב סניף תל אביב סניף תל אביב סניף תל אביב         ....

  פל במספר תחומים כלל ארגוניים יטוסניף תל אביב ארגן גם בשנה זו 

  על הייקים בדיפלומטיה הישראליתפסטיבל מספרי סיפורים פסטיבל מספרי סיפורים פסטיבל מספרי סיפורים פסטיבל מספרי סיפורים 

 סניף תל אביב ממשיך לרכז את מפעל המלגות של הארגון, אותו יזם מלגותמלגותמלגותמלגות

המלגות וארגון ריכוז עבודת ועדת הסניף ביצע את שנים  5ואותו מוביל מזה 

ותהליך הבדיקה הכנתן לבדיקה  ומיונן,קליטת הבקשות . טקס הענקת המלגות

  נעשתה בשיתוף פעולה הדוק עם  הארגון בחיפה. עם הבודקים 

סניף תל אביב והמרכז מרכז את          ליל הבדולחליל הבדולחליל הבדולחליל הבדולחפוגרום פוגרום פוגרום פוגרום פרויקט צילום עדי פרויקט צילום עדי פרויקט צילום עדי פרויקט צילום עדי 

  פרויקט צילום עדי פוגרום ליל הבדולח

ל של האירועים ופעא עוזר בארגון ותסניף ת"         אירועי מורשת אירגונייםאירועי מורשת אירגונייםאירועי מורשת אירגונייםאירועי מורשת אירגוניים

יום עיון "מרטין בובר", שיח זהויות", קונצרט "אלזה  .הארציים הארגוניים

   לסקר שילר".
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    סיכוםסיכוםסיכוםסיכום. . . . 5555

די סניף ת"א והמרכז פעל השנה רבות להגשמת המטרות והיעדים שנקבעו על י

ועד הסניף והארגון. נעשו השנה אירועי תרבות רבים בשיתוף פעולה עם גופים 

כמו כן שם הסניף דגש  שונים איתם כבר נקבעו תכניות להמשך שיתופי פעולה.

מספר הפעילים והמתנדבים בני הדור השלישי דבר שבא לידי  הגדלתמיוחד על 

  ביטוי במועמדים לתפקידים השונים בסניף ת"א. 

ו פיתח סניף תל אביב פעילות חינוכית עם "אורט" חולון וגיבש תוכנית בשנה ז

אשר מטרתה שיח פתוח ומקבל בין דורות וקהילות תוך מבט לעתידה של 

מדינת ישראל. מטרתו של סניף תל אביב להרחיב בשנה הקרובה את פעילות זו 

  לבתי ספר נוספים ברחבי הארץ. 

את הקשר  להעמיק ולהרחיב לחזק החליטוחברי ועד סניף תל אביב והמרכז 

פעילויות מתקיימות  ,בנוסף לפעילויות המסורתיות ,עם חברי הקהילה וכך

ביקורי  שולחן עגול",", מפגשים של קבוצות קבועות בשפה הגרמנית, ובוקר

  .המעונייניםופגישות אישיות עם חברים  בית

מלא תפקיד מרכזי ימשיך ל ,חבריו, פעיליו, מתנדביו ועובדיו ,סניף ת"א והמרכז

 .ויישומן בארגון ולפעול להגשמת מטרות הארגון
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  דו"ח פעילות של סניף ירושלים  5201.30.4
  

  
  
  

או  2015במועדם דמי חבר לשנת  שילמו 5מני חברי הסניף    2016ו
  .חברים הלכו לעולמם 8-ו חברים חדשים 61בתקופה הנדונה הצטרפו 

        
, יובל אילנה אלרואי ברוש, אילן רומן    ::::6666201201201201חברי הועד שנבחר באסיפה הכללית חברי הועד שנבחר באסיפה הכללית חברי הועד שנבחר באסיפה הכללית חברי הועד שנבחר באסיפה הכללית 

דרורה בחא, דוד נוימן, עלי בלום, גדעון ממרוט, מיכאל בייט, יעל שטייניץ, נילי שני, 
   באבד, אברהם הופמן, יונתן לבני, גבי דאוס, תמר שילה

  
עלי בלום, דרורה בחנא, ברוש, מיכאל אנפנגר, -אילנה אלרואי חברי הועד היוצא

  .  ייניץ, יובל שטדוד נוימן, אילן רומן (יו"ר)גדעון ממרוט,  , יונתן לבני,גבי דאוס
  

                                                                                              55 (כולל חברי ועד):  פעיליםומתנדבים מניי 
        

  ומפגשיםהרצאות 

  שתתפיםממס.    תאריך                                                                                     
   35  20.2.16  לק מפי ד"ר אבנר פ של הפרט והאומה זיכרון ואבל

  81  22.2.16   חי- בבית אבי אירוע "קינדרשטובה"
  55  11.3.16  פרייטגמורגנקפהקלאטש נישואין של יקים עם עדות אחרות

  10  5.5.15  הרצאה מפי עידו נוי –גרמנים - תכשיטי חתונה יהודים
  17  12.5.15  מפי אסתר רמון הרצאה –מחקר גנאלוגי 

  15  17.5.15  למגילת רות מפי ס. שבידפרשנות חזותית יהודית ונוצרית 
  26  15.6.15  אוריאל אדיב –מילים גרמניות שהוטמעו בשפה העברית 

  29  10.12.15  הקשר בין השמש וחג החנוכה מפי ד"ר אבנר פלק
  32  17.2.16  חייו ופועלו של אוטו ורבורג מפי ד"ר צבי שילוני

  29  11.4.16  הזיקה בין המקרא להגדה מפי נילי שני וסבינה שביד
                                                                                 329סה"כ                                                                                          

  
  יוריםטיולים וס

  27  12-13.10.15  טיול בן יומיים לרמת הגולן
  15  19.10.15  בתערוכה קיצור תולדות האנושות סיור במוזיאון ישראל

  21  27.10.15  בתערוכה על יחסי גרמניה וישראל סיור בספריה הלאומית
  40  19.11.15  סיור במוזיאון ישראל בתערוכה לילה  יורד על ברלין

  29  13.1.16  קופרמן- דרכת נעמי ארליךסיור בשכונת עין כרם בה
  37  1.2.16  סיור במוזיאון ידידי ישראל החדש

  16  2.3.16  סיור בירושלים ובמוזיאון יהדות איטליה
  15  17.3.16  סיור במוזיאון ישראל "פורימשפיל"

  25  6.4.16  טיול לנצרת בהדרכת נעמי ארליך קופרמן
  225                                                                                               סה"כ                                    

  

  

  

  

  

        ירושליםירושליםירושליםירושליםפעילות סניף פעילות סניף פעילות סניף פעילות סניף 

 2020202016161616    אפרילאפרילאפרילאפריל    - - - - 2015201520152015יוני יוני יוני יוני 

  מנהל -  יורם מנייביץ
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  רח' המלך ג'ורג'גלריה של בית המפגש בב  צגוושהתערוכות 

  

  32  8.9.15  לודוויג בלום
  30  17.4.16  של חברי ארגון מאת אלישע אבן טובדיוקן צילומי 

  62                                                                                                                      סה"כ             

  שנתיות המתקיימות אחת לשבועיים בסניףסדנאות 

  20  בימי רביעי  גרמנית לבני דור ההמשך עם ייטה
  10  בימי שני  פז-סדנא לכתיבה אוטוביוגראפית בהדרכת מירה קני

  20  בימי שלישי  שיחה בגרמנית יקית בהנחיית אילנה אלרואי ברוש
                                              50                                                                                                                                    סה"כ

  אירועים בשיתוף פעולה עם גורמים נוספים

  115  8.6.15            למשפט הישראלילמשפט הישראלילמשפט הישראלילמשפט הישראלי    היקיםהיקיםהיקיםהיקים    תרומת המשפטניםתרומת המשפטניםתרומת המשפטניםתרומת המשפטניםאירוע הוקרה לאירוע הוקרה לאירוע הוקרה לאירוע הוקרה ל
  19  16.6.15  אזכרה לבתיה מעוז ז"ל

  לים)ושירמ( 61  29.6.15  הוועידה הארצית של הארגון
  (מירושלים) 23  23.10.15  יום עיון מרטין בובר

  (מירושלים) 60  9.11.15  טכס לציון ליל הבדולח
  22  23.12.15  אפ של דיוויד קילימניק על עולים יקים ואחרים -מופע סטנד

  (מירושלים) 19  8.4.16  יום עיון שיח של זהויות במוזיאון ארץ ישראל
  319                                                                                                       סה"כ                       

                                רויקטים נוספיםפ
   המתנדבים עליזה אשד ואלי אביר.  ידיהפקה ב: : : : יקים בשכונת רחביהיקים בשכונת רחביהיקים בשכונת רחביהיקים בשכונת רחביהסרט על הסרט על הסרט על הסרט על ה

  ארגון.נמכר לחברי ה    - - - - ספרון "יקישע עייצס" ספרון "יקישע עייצס" ספרון "יקישע עייצס" ספרון "יקישע עייצס" 
בהפקת דקות  28בן : מגזין וידאו מגזין חדשות קהילת היקים בירושלים והסביבהמגזין חדשות קהילת היקים בירושלים והסביבהמגזין חדשות קהילת היקים בירושלים והסביבהמגזין חדשות קהילת היקים בירושלים והסביבה    ––––ניוז" ניוז" ניוז" ניוז" - - - - "יקה"יקה"יקה"יקה

  .  הופקו עד כה שתי מהדורות(הטלוויזיה הקהילתית).  98שודר בערוץ הממתנדבי הסניף 
  ברוש, דורית טרבס ונילי שני. -בידי המתנדבות אילנה אלרואי – קשר טלפוני עם חברי הסניףקשר טלפוני עם חברי הסניףקשר טלפוני עם חברי הסניףקשר טלפוני עם חברי הסניף

   
  
עובדי  ע"ים) ן אישורי חיים (גם למרותקים לבית: סיוע במילוי טפסים ומתבודה סוציאליתבודה סוציאליתבודה סוציאליתבודה סוציאליתעעעע

 בצמתים בחיים הבוגרים בהם יש צורך בסיוע/יעוץ/עזרה.. ליווי, תמיכה ויעוץ לחברים הסניף
והקרן  מפעל לעזרה הדדיתתמיכה מהביקורי בית, ריכוז בקשות , מיצוי זכויות לנפגעי שואה

   .האוסטרית
  ייעוץ משפטי בהתנדבות על ידי המלגאית רותם גרין.שנה התקיים ה

 ליווי והדרכת מתנדבים המבקרים אצל חברי ארגון קשישים הזקוקים לסיוע מסוגים שונים:
  מלגאי ארגון ביקרו קשישים, 4קשישים,  7מבקרים  "אות הכפרהארגון "מתנדבי  2
  חברי ארגון מבקרים חברים מבוגרים יותר. 8

לחברי בהתנדבות יעצנה תי ,אדריכלות ועצוב פניםשמקצוען  חברות 2 שק שרות חדש:והשנה ה
  לגיל מבוגר. םלגבי התאמת בית הסניף

  
        

בני דור ההמשך להמייסדים, לדור אירועים לקהילה  ביצועהרחבת  ::::מדיניות ותכניות לעתידמדיניות ותכניות לעתידמדיניות ותכניות לעתידמדיניות ותכניות לעתיד
גיוס חברים  .על אירועים בבתים פרטיים בערים ובישובים בדרום הארץעם דגש  ,ילדיהםלו
  קהילת היקים הדתיים.עם הקשר  חיזוקו פעילים מתנדביםו
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  בתי הורים
  

שניים מתוך חמשת בתי הורים. התפוסה גבוהה. ל סניף חיפה מפעיל חמישה בתי
- -רשימת ממתינים ארוכה. מספר התושבים מסתכם בכל חמשת הבתים ב -ההורים 

סיעודיים. סקרים שונים מלמדים כי 11- תושבים עצמאיים ו 0מתוכם  2
אירופה חיפה הוא הגורם העיקרי לתפוסה המלאה. -המוניטין של ארגון עולי מרכז

הניהול הכספי מייצר עודף תפעולי. עובדה זאת מאפשרת להעניק לתושבים תשומת 
זאת תוך שאיפה מתמדת לשיפור  לב מרבית, אוזן קשבת טיפול ודאגה לפרט, כל

ההורים.  במקביל נמשכים המאמצים לטיפוח -רמת השירות ואיכות החיים בבית
העובדים שהינם המשאב החשוב ביותר בבתי ההורים. בחודשים המסוקרים נמשכה 

  השקעה בשדרוג יחידות דיור מיושנות ובשדרוג תפריטים.
  

  למידה והשתלמויות וקשר לאקדמיה
  

ית, עפ"י תכנית עבודה שנתית, התקיימו השתלמויות פנים ארגוניות בכל בית וב
לצוות הבכיר ולצוות הזוטר. כמו כן התקיימו ימי עיון לצוות הבכיר מחוץ לארגון. 

  חלקם אף זכו ללימודים אוניברסיטאיים במימון מלא.
השנה יצרנו שיתוף פעולה עם אגודת "המשפט בשירות הזקנה" שבו הם מעבירים 

  ו הרצאות בנושאים משפטיים רלוונטיים.לדיירנ
יצרנו קשר עם ה"קליניקה הרפואית" בשיתוף הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת 

  המתאימים לנו.צאות בנושאים חיפה, אשר העבירו בבתים השונים הר
כמו כן המשכנו את הקשרים עם החוג לגרונטולוגיה  באוניברסיטת חיפה בנושא 

  השתלמויות ומחקרים.
  

  יקט "דיור מושלם"פרו
  

 גרונטולוגיההשנה המשכנו בפתוח פרויקט "דיור מושלם". הפרויקט הוצג בכנס 
הארצי ועורר עניין רב בקרב כל אנשי המקצוע. הפרויקט נוצר במטרה לתת מענה 
לאוכלוסיית הקשישים בקהילה המעוניינים להישאר בדירתם ולקבל סל שירותים 

  דומה לזה של דיירי בתי הדיור המוגן של הארגון.
אוכלוסיית היעד היא קשישים עצמאיים או תשושים קל המתגוררים בסמוך לבתי 

  ר המוגן.הדיו
תחומי המענה של הארגון הינם שירותי בריאות, בטחון ותפעול בשעת חירום, 

  שירותי פנאי, ארוחות חמות הביתה, ניקיון, שירותי תיקונים וכו'. 
  מהניסיון שנרכש עד היום, נפתחו מסלולים נוספים.

השירותים אותם הם צורכים איש,  0 -מספר הדיירים שעברו בפרויקט עד היום כ
  ולים בהתמדה.ע
  

  מנהלות ועובדים
  

עבודתם המסורה והנאמנה וההשקעה היומיומית בטיפוח תושבי הבתים ראוי 
  להערכה.

  שהייתה משולבת במסיבת פורים  "נוביה"נחגגה מסיבת עובדים שנתית באולמי 

 דו"ח פעילות סניף חיפה וחברת בתי הורים

 2016יוני  – 201יוני

 יו"ר ארגון עולי מרכז אירופה –בני זוסמן 
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במסגרת האירוע חולקו פרסי עובד מצטיין לעובדים בארגון. למי שפרשו לגמלאות 
  שנות עבודה. 2ו ולמי שחצו את ק

2 -כמו כן, יצאנו השנה לנופש באשקלון השתתפו כ עובדים ובני משפחה.  0
  מתוכננת חופשה נוספת באזור ים המלח.

  עשורים לפסגת אחוזה. 2 נחגוג בצוותא בכל הבתים את חגי ישראל וכן נחגוג ונציין
, של אנו ממשיכים במסורת הנהוגה  בארגון לקיים יציאה לגיבושים מחלקתיים

  העסקת עובדים בעלי צרכים מיוחדים.הארגון, מעודד  הבית, והצוות הבכיר.
ובמקומה התקבלה מנהלת  לגמלאות רשהתיקה של ראשוני הכרמל פוהמנהלת הו

  חדשה.
  

  הסעדה
  

ע שביעות הרצון היה חיובי עשינו סקר שביעות רצון בקרב הדיירים וממוצהשנה 
לעונות השנה ולדרישות עשינו שינויים בתפריטים בדגש על אוכל בריאותי,  .ביותר

  המשתנות של הדיירים.
  

  קוד אתי
  בשנה האחרונה הושלם הקוד האתי של הארגון.

  
  השקעות

  
  ביצענו השקעות רבות בבתים לפי הפירוט להלן

  . רחבות כניסה לבתים, צביעת מרפסות. שיפוצי דירות, 1
  . רכישת ציוד.2

  . והתקדמות בפרויקטמשודרג  הגשת תב"ע  פסגת אחוזה . 
  בבית מיכל. . מתקדם נושא תמ"א 

  
  פרויקטים מיוחדים

  
ף וסוכם על המשך ר. ארחנו בבית "ראשוני הכרמל" את ראש עיריית דיסלדו1

  קשרים עם בית האבות של הקהילה שם שהיא השנייה בגודלה בגרמניה.
  ארגנו את הארכיב שלנו בארכיון העירייה.. בשיתוף עם עיריית חיפה 2
  
  

   הקהילה
  

במסגרת הקהילה, התקיימו הפעילויות הבאות אירועי "שישי ,  201במהלך שנת 
- טיולים, השתתפות באירועים ארציים, שיתופי פעולה פנים ארגוני קהילה שבת",

ם בתי ההורים השתתפות החברים בהרצאות בבתי ההורים. הזמנת חברים בודדי
בקהילה לערב ראש השנה ולליל הסדר בבתי ההורים. הזמנת תושבי הבתים 

  לטיולים ואירועים במסגרת הקהילה. 
קבוצה חברתית, נפגשים  –מתקיימות פעילות מתמשכות כגון קבוצת בית מיכל 

  פעם בשבוע, כאשר פעם בחודש מופיע מרצה אורח.
נפגשים אחת לשבועיים . חברי הקבוצה ממשיכות בהצלחה קבוצת שיחה בגרמנית

  קורס לימוד גרמנית למתחילים ומתקדמים. למפגש חברתי בגרמנית.
קבוצת תמיכה למתנדבים בהנחייתה של ממשיכים ב –פעילות מתנדבים מגרמניה 

חברת ארגון דוברת גרמנית. כמו כן ישנם מתנדבים מקרב חברי הארגון, אשר 
  מתנדבים ללמד את המתנדבות את השפה העברית.
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המתנדבים, גמלאים וחברי קהילה שובצו בבתים  –לות מתנדבים מהקהילה פעי
  ובקהילה בביקורי בית, בהרצאות במסגרת קבוצת בית מיכל ובקו ישיר.

הייעוץ ניתן גם לבני  –הפעלת מוקד ייעוץ וליווי למיצוי זכויות ניצולי שואה 
  משפטיות.-משפחות ניצולי השואה, בתחום מיצוי זכויות כלכליות

פועל לרווחת חברי הקהילה. כמו כן משמש ככלי נוסף לחשיפה  –ועדון הקהילתי המ
  לארגון ולצירוף חברים.

"מישהו לגלוש  משותף עם חב' אינטל נוסף זם מיזםוהארגון י –הדרכת מחשבים 
בנושא הדרכת מחשבים. הפרויקט הינו התנדבותי. מטרתו להקנות לחברי  תו"א

הארגון מיומנות בהכרת והפעלת המחשב ובכך לאפשר להם ליהנות מעולם שלם 
  כל זאת במסגרת התרומה שלנו לקהילה. של שימושים יומיומיים.

  הקשר עם המתנדבים מתקיים על בסיס שבועי. 
והוא כולל את כל בתי  2016ר בתחילת שנת שעבר שדרוג עלה לאווי הארגוןאתר 

   HORIM.ORG.IL-WWW.BEITההורים, הקהילה והדיור המושלם. 
  לאחרונה הוכנה תכנית רב שנתית לבתי ההורים ולקהילה.
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        מבואמבואמבואמבוא
 אדם בכיר, באכלוס אג  בכח,השנה החולפת התאפיינה בשינויים בדירקטוריון 

  .בבית מוזס ובתנופת בנייה

התפטר יו"ר הדירקטוריון מיכאל בלסבלג ופוזר  2015בסו חודש דצמבר 

  הדירקטוריון, האסיפה הכללית בחרה דירקטוריון חדש בראשותו של גדעון ממרוט.

שנות עבודה כמנהל בית  5סיים את עבודתו צבי ברמן לאחר כ  2016בחודש ינואר 

לתפקיד מחליפה שאותרה ונמצאה  נכנסהורים ע"ש ז.מוזס לאחר חג הפסח הה

  מתאימה.

  חודשים בתפקיד 10סיים את עבודתו המנכ"ל עידו נירן לאחר  2016בחודש מארס 

ח.מ.ה לניהול החברה והבתים  כמנהלת בפועל שלבמקומו מונתה הגברת עדנה נרדי 

  עד לאיתורו של מנכ"ל חדש וכניסתו לתפקיד.

 
 

    ליליליליכלכלכלכל

 הנושאים העיקריים הנמצאים בטיפול וקידום בח.מ.ה.  הםתמצית 

 כולל פרויקט אג לקראת סיום  –הרחבת בית הורים ע"ש ז. מוזס בירושלים  .1

 תיקונים וחיזוקים לבנין וחיזוק כנגד רעידות אדמה.

והערכות ותכנונן לקראת  גןחן, רמתהרחבות ושיפורים בבתי ההורים ברמת .2

 יחידות לדיור המוגן. 2הוספת  –בפ. רוזן  8ביצוע הרחבה עפ"י תמ"ה 

 שינויים בענ בהתאם לחוק הדיור המוגן.יישום ה .

 .2016התאמת מבנה המחלקות הסיעודיות עפ"י הנחיות מב"ר לפרוגרמה לשנת  .

 פעילות מתמשכת לפיתוח הצוותים ושיפור השרות לדייר.  המש  .5

 .  2015צאות כספיות של חמ"ה לשנת תו .6

 בקרות רגולטוריות. .7

 ביקור הרמטכ"ל ופורום מטכ"ל בבית ז.מוזס לקראת יום השואה .8

 

 

    חמ"החמ"החמ"החמ"ה    פעילות חברת מעונות הוריםפעילות חברת מעונות הוריםפעילות חברת מעונות הוריםפעילות חברת מעונות הורים

        2012012012016666    אפרילאפרילאפרילאפרילעד עד עד עד     2012012012015555ממארס ממארס ממארס ממארס 

 מנהלת בפועלמנהלת בפועלמנהלת בפועלמנהלת בפועלעדנה נרדי עדנה נרדי עדנה נרדי עדנה נרדי גדעון ממרוט יו"ר דירקטוריון וגדעון ממרוט יו"ר דירקטוריון וגדעון ממרוט יו"ר דירקטוריון וגדעון ממרוט יו"ר דירקטוריון ו
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כולל כולל כולל כולל     אג אג אג אג בבבב    סיום פרוייקטסיום פרוייקטסיום פרוייקטסיום פרוייקטלקראת לקראת לקראת לקראת     בית הורים ע"ש ז. מוזס בירושליםבית הורים ע"ש ז. מוזס בירושליםבית הורים ע"ש ז. מוזס בירושליםבית הורים ע"ש ז. מוזס בירושליםהרחבת הרחבת הרחבת הרחבת  ....1111

    תיקונים וחיזוקים לבנין וחיזוק כנגד רעידות אדמהתיקונים וחיזוקים לבנין וחיזוק כנגד רעידות אדמהתיקונים וחיזוקים לבנין וחיזוק כנגד רעידות אדמהתיקונים וחיזוקים לבנין וחיזוק כנגד רעידות אדמה

 משפחת בית מוזס מתרחבת לאחר שעיריית ירושלים סיימה את בדיקותיה באג 

  והנפיקה אישור אכלוס.

יחידות התאכלס ברובו כאשר הדיירים החדשים נקלטו באהבה  2המונה  אג 

  ובשביעות רצון הדדית.

כאשר בימים אלה מתאכלסות הדירות האחרונות בפרוייקט ובכ הסתיימו עבודות 

  ובעבודות הנוספות לחיזוק המבנה ולחיזוק כנגד רעידות אדמה.  הבנייה באג

חלק נוס של הפרוייקט המטפל בבניית מרכז בריאות ותרבות הכולל בריכת שחייה 

  לטיפול הידרותרפי וחדרי טיפולים,נמצא בשלב מתקדם.

בניית אולם התרבות ובית הקפה הסמו בבית לשימור מתעכבת בגלל דרישות 

  יריית ירושלים למבנה לשימור.מחמירות של ע

הצוות המקצועי והנהלת החברה פועלים לקבלת היתר לסיום העבודות ולפיתוח 

 החיצוני.

 70  כלהיום יהיה  נכון הסופית עלותול צפיה , מ 5 הפרויקט תוקצב בכ .1.1

דול בעלויות נובע כתוצאה מהטיפולים בחיזוקים שנועדו יכשהג  מ

מקורות המימון  שיפו האג הישן וכדומה.להקניית יציבות למבנה , 

מאיגום משאבים בעבר, מצבירת עוד בעיקר ממקורות חמ"ה  לפרויקט הם

דיור שנבנו בפרויקט ממכירת יחידות ה ,כספים מדמי כניסה שוטפים

.–מהשתתפות ועידת התביעות ו . לבניית הבריכה הטיפולית מ 2  בס    

החברה לא עשתה שימוש בקו האשראי ששוריין לשם כ מבנק לאומי 

 וההנהלה צופה ומקווה לסיים את בניית הפרויקט בלי להזדקק לאשראי זה.  

מרכז בריאות בבנית  2016הפרויקט מתוכנן להסתיים עד סו שנת  לו"ז  .1.2

ותרבות כולל בריכת שחיה וחדרי טיפולים, אולם מופעים, בית קפה וחדרי 

 אישורים מהרשויות.הכפו לקבלת ובוגים ח

בניה במבנה של ה לבעייתיות רעהיתה ועודנה ה "חמבמהל כל הבניה  ..1

 אמצעים להקלה על הדיירים לכל אור מהל הבניה.כמה בה מאוכלס ונקט
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במהל החודשים האחרונים נבנו בקומת הכניסה משרדי הנהלה חדשים וכן  ..1

ובסה"כ  ובימים אלו מסתיימת בנייתםיחידות דיור חדשות ומרווחות  5

  . יחידות דיור חדשות 7יתווספו לבית מוזס 

    גןגןגןגן    חן, רמתחן, רמתחן, רמתחן, רמת    הרחבות ושיפורים בבתי ההורים ברמתהרחבות ושיפורים בבתי ההורים ברמתהרחבות ושיפורים בבתי ההורים ברמתהרחבות ושיפורים בבתי ההורים ברמת ....2222

    בית הורים ע"ש פנחס רוזןבית הורים ע"ש פנחס רוזןבית הורים ע"ש פנחס רוזןבית הורים ע"ש פנחס רוזן ....2.12.12.12.1

להרחבת בית  טופל קידום התיכנון של פרויקט 2015במהל שנת  -

 שתיוספת עם ה – 8יחידות דיור חדשות במסגרת תמ"א  2  ההורים ל

 קומות וחיזוק המבנה לעמידה ברעידות אדמה

    כהןכהןכהןכהן    בית הורים ע"ש אניטה מילרבית הורים ע"ש אניטה מילרבית הורים ע"ש אניטה מילרבית הורים ע"ש אניטה מילר ....2.22.22.22.2

ברה וכן חעילויות הדיירים בנושאי תרבות ופמשכות בבית ההורים נ -

טיפול משלים. המרכז החדש שנבנה ומשמש למרכז ספורט שימוש ב

 ומעשיר את מגוון הפעילות בו.שירות נוס לדיירי הבית מספק 

    בענ בהתאם לחוק הדיור המוגןבענ בהתאם לחוק הדיור המוגןבענ בהתאם לחוק הדיור המוגןבענ בהתאם לחוק הדיור המוגן    שינוייםשינוייםשינוייםשינוייםיישום היישום היישום היישום ה ....

 הדיור המוגן. חוקבהתאמה להוראות  הדיור הסכמישונו ה -

חוק הדיור המוגן לקראת יישום  שונו כחלק מההיערכות. ה.מ.מחירוני ח -

ותו הוספה  סביבה התחרותית בשוק הדיור המוגן התאמתם ביחס לות

 מחדש של מסלולי כניסה שהופסק שיווקם בעבר.

                ....2016201620162016מבנה המחלקות הסיעודיות עפ"י הנחיות מב"ר לפרוגרמה לשנת מבנה המחלקות הסיעודיות עפ"י הנחיות מב"ר לפרוגרמה לשנת מבנה המחלקות הסיעודיות עפ"י הנחיות מב"ר לפרוגרמה לשנת מבנה המחלקות הסיעודיות עפ"י הנחיות מב"ר לפרוגרמה לשנת התאמת התאמת התאמת התאמת  .

    באמצעות משרד האדריכלים לביא פייפר. 2016לשנת  כדי לעמוד בדרישות מב"ר

  אישור סופיים ע"י מב"ר.  התוכנית האדריכלית הסתיימה ונמצאת בשלבי

        פעילות מתמשכת לפיתוח הצוותים ושיפור השרות לדייר.  פעילות מתמשכת לפיתוח הצוותים ושיפור השרות לדייר.  פעילות מתמשכת לפיתוח הצוותים ושיפור השרות לדייר.  פעילות מתמשכת לפיתוח הצוותים ושיפור השרות לדייר.  המש המש המש המש  .5

הנהלת חמ"ה ובתי ההורים ממשיכים ומפתחים את הכשרת צוותי העובדים ע"י 

  פעילויות והשתלמויות במטרה לשפר את השיררות לדיירים. 

כמו כן הנהלת חמ"ה והבתים מקיימים פעילויות רבות ומגוונות לדיירים הן 

 בתחום התרבות והן בתחום הספורט.   

    5555201201201201תוצאות כספיות לשנת תוצאות כספיות לשנת תוצאות כספיות לשנת תוצאות כספיות לשנת  ....6666

ע"י רו"ח אולם  2015לשנת הדו"ח הכספי המבוקר טרם נסתיימה הכנתו של  .6.1

נסתיימה באופן  2015שנת נראה כי  חמ"המתו הדו"חות הפנימיים של 

 וגם בהשוואה לתקציב השוט שלה.  201מאוד דומה לתוצאות של שנת 

 תאפשרבאמצעותם מוכספיות טובות, תזרים מזומנים חיובי התוצאות ה

וא  לשמור על איתנות כלכלית לממן את הוצאותיה השוטפות, לחמ"ה
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בלי הזדקקות לאשראי חיצוני פרויקטים להרחבת בתי ההורים  לסיים בניית

 .נכון לידוע בימים אלו

  חמ"ה מצליחה לשמור על רמת אכלוס גבוהה בכל בתי ההורים שלה. .6.2

 

    ות רגולטוריותות רגולטוריותות רגולטוריותות רגולטוריותבקרבקרבקרבקר ....7777

הבריאות והרווחה וראוי  בקרות ע"י משרדי 2015גם בשנת בחמ"ה נערכו  .7.1

 יש מצב בו לכל הבתים –לציין את התוצאות החיוביות בכל הבתים 

 רשיונות הפעלה לתקופות ארוכות.

        ביקור הרמטכ"ל ופורום מטכ"ל בבית ז.מוזס לקראת יום השואהביקור הרמטכ"ל ופורום מטכ"ל בבית ז.מוזס לקראת יום השואהביקור הרמטכ"ל ופורום מטכ"ל בבית ז.מוזס לקראת יום השואהביקור הרמטכ"ל ופורום מטכ"ל בבית ז.מוזס לקראת יום השואה. . . . 8888

מוזס  רידפלקראת יום השואה במסגרת "פרח לניצול" נבחר בית ההורים ע"ש זג

לארח את הרמטכ"ל ופורום המטה הכללי כאשר האורחים המכובדים באים 

להיפגש עם ניצולי השואה,לשמוע את סיפור הישרדותם בתקופת השואה,סיפור 

  עלייתם והשתלבותם במדינת ישראל.

אות כבוד היא לניצולים לארגון לדיירים והעובדים המסורים ולכל בית יוצאי 

 מרכז אירופה

  

  בברכה ,

  עון ממרוט יו"ר הדירקטוריון גד

 .  2016באפריל  25
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י הנשיאות.   י הוועדה על פי המדיניות שהותוותה ע תחום קליטת העלייה בארגון מנוהל ע
הארגון מסייע בקליטת עולים חדשים בתחומים ובנושאים שבהם הגופים הרשמיים 

י מתנדבים האמונים על קליטת עלייה במדינת  ישראל אינם עוסקים. התחום מרוכ ע
  ובסיוע צוות הארגון הקבוע.

        חברי הוועדהחברי הוועדהחברי הוועדהחברי הוועדה

ר,  –נעמי מרחב    לה גרסיה'אנגאורי אוסטרייכר, יו

        תמצית הפעילות תמצית הפעילות תמצית הפעילות תמצית הפעילות 

המתאימה לטיפול פגישה עם העולים, הדרכתם, יצירת קשר עבורם עם הרשות  *
 בהמשך הקליטה.יתם, מעקב אחרי הטיפול ותוצאותיו וסיוע יבבע

עלייה קיום ופיתוח קשר הדוק עם הרשויות המטפלות משרד הפנים, משרד ה *
ל,וקליטה באמצעות השתתפות בדיוני שיטות  , הסוכנות היהודית באר ובחו
 דרכי טיפול בקליטת העולים, , נוהלי מבחנים מקצועיים והענקת תארים,עבודה

  ודרכים לשיפורן.

  מסמכי קורות חיים.סיוע בכתיבת ותרגום  *

  הדרכה אישית בפנייה למקומות עבודה. *

א למען העוליםלעולים ידועיפייסבוק י פתיחת דף * קבועה של הצעות הפצה . , אימ
  ארגוני העולים.ומועצת  ,עבודה לעולים מטעם משרדי הממשלה

באמצעות הסוכנות היהודית, מפעלים, חברות השמה הצעות העבודה מתקבלות 
  עברית, גרמנית ואנגלית.  מועלות בשפה בהן הן נשלחות הוחברות פרטיות 

 קיום קשרים עם לשכת המסחר וחברות להשמת כוח אדם.

רה הדדית.   המפעלים המפרסמים הצעותיהם באמצעותנו, תורמים למפעל לע

והפצת מידע רלבנטי מאת מועצת ארגוני  , הכוונה להתמצאות,פרסומים לעולים *
בנושאים העוסקים בקורסים  העולים, הסוכנות היהודית, משרדי הממשלה

מקצועיים, הכנה לקראת מבחנים להענקת תעודות המאפשרות לבעלי המקצוע 
 .   לעסוק בו באר

חברי ארגון שהתנדבו לסייע  * לעולים    קשר רציף עם עורכי דין 
עו .החדשים  ד אנגלה גרסיה   ד יונתן ליבני, ועו

 ועדת עלייה וקליטה
 

201 יוני  201 מאי –  

ר –נעמי מרחב   יו
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שיתוף פעולה הדוק עם מועצת ארגוני העולים. הקשר מתאפיין בהשתתפות * 
בדיונים בנושאי פנייה למשרדי הממשלה, חילופי מידע, עיצוב וליבון  מדיניות 

  נושאי עלייה וקליטה.

ודה, תוך סיוע בתרגום, בהפניה למקומות עב בירידי תעסוקהפעילה השתתפות  *
  הכוונה למוסדות לימוד.

במסגרת  2017ישראל  –השתתפות פעילה בעיבוד נושא אתגרים של ארגוני העולים 
  מועצת ארגוני העולים וג'וינט ישראל. 

  אירוח והדרכת משלחות של מועמדים לעלייה, בשיתוף פעולה עם הסוכנות.
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כותב שורות אלה, את  - חברי ועדת המדיה כללו את חבר הנשיאות ויו"ר הוועדה ....א

אביב יהושע שפיר, יו"ר -יו"ר סניף תליו"ר הנשיאות ראובן מרחב, חברי הנשיאות: 

 , יו"ר ועדת הקליטה נעמי מרחב, את חברי המפעל לעזרה הדדית ד"ר יובל שטייני

מערכת היקינתון העורך מיכאל דק וד"ר מוקי נויברגר, את דן כנר מסניף ירושלים, 

משתתפים  .ומנהלת הארגון דבורה הברפלד אביב-מרגנית רווה וערן עדני מסניף תל

ומנהלת  אביב-קבועים היו אנשי משרד יחסי הציבור של הארגון, מנהלת סניף תל

נטלי רונן שרשמה  ורכזת שיווק וקשרי לקוחותחגית גדסי  יקטים של הארגוןהפרו

הוועדה קיימה בתקופה שאליה מתייחס הדו"ח חמש ישיבות  את הפרוטוקולים.

קריאות לציבור הרחב בנושאים חברתיים,  החלטות, מתוכן  12שבהן נתקבלו 

  וביצועו של פרויקט מרכזי: שדרוג אתר האינטרנט של הארגון.

הוחלט בוועדת  201ביוני  :שדרוג אתר האינטרנט של הארגון –הפרויקט המרכזי . . . . בבבב

האתר ב) עיצוב  אפיוןא) המדיה, לאחר קבלת אישור תקציבי מוועדת הכספים על: 

הקמה. כולל בחירת  –ג) שלב שלישי  והמיתוגיםכולל האלמנטים הגרפים  –

למרשתת. קבלת משוב והעלאת האתר  –הטכנולוגיה והספק ד) שלב רביעי הרצה 

תקבל דיווח מהגוף המבצע בפיקוח דבורה הברפלד וחגית גדסי על ה 201באוגוסט 

וצג פיילוט של האתר החדש תוך ה  201בנובמבר התקדמות העיצוב והאפיון. 

וניותו ונוחיות השימוש בו. דווח כי זמן משוער להשקת האתר הדגשת נגישותו, צבע

 .פיילוט המשודרג יוצג לוועדה בתוך כחודשייםה. הוחלט כי 2016הינו פברואר 

וצג האתר המשודרג לוועדה תוך ציון האלמנטים שנותרו להשלמה. ה 2016בינואר 

לכל חברי ועבר יוצג לוועדה הפיילוט בשלמותו ולבקשת הוועדה ה 2016בפברואר 

תקבל דיווח על מוכנותו של האתר ה  2016בישיבת אפריל הוועדה לעיון ודיון סופי. 

המשודרג ל"העלאה לאוויר המרשתת" אולם חל עיכוב מסיבות טכניות שאינן 

 התקבלהקשורות במבנה האתר אלא בקשר עם "שלטונות" אתרים באינטרנט. 

- םהקשיים האדמיניסטרטיבייעל החלטה לזירוז התגברותם של מבצעי השדרוג 

  . ים אלהתוך הסתייעות בחבר הוועדה ערן עדני המומחה בנושאטכניים 

    פעילות ועדת המדיהפעילות ועדת המדיהפעילות ועדת המדיהפעילות ועדת המדיה    

    2016201620162016אפריל אפריל אפריל אפריל     ––––    201201201201יוני יוני יוני יוני     

 יו"ריו"ריו"ריו"ר    ––––מיכה לימור מיכה לימור מיכה לימור מיכה לימור     
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האתר המשודרג שנועד להכיל את כל החומרים הקיימים באתר הישן  אין סיכום: 

ספור חומרים חדשים וכן אפשרויות טכניות מתקדמות להעלאת מגזינים, סרטי 

, קיום העדכנית ביותר המתקיימת ברשת וידאו והתחברות לסמרטפונים במתכונת

צפוי לעלות וגיוס תרומות או תשלום מסי חבר  שיח פנים ארגוני אינטראקטיבי

ויתכן, ובוודאי מכתיבת שורות משעת כתיבתן של שורות אלה למרשתת בכל יום 

  .2016ביוני  אלה ועד לקיום האסיפה הכללית

לאחר החלטת הנשיאות בדבר הצורך  :בשם הארגון והודעות לציבור קריאותג. ג. ג. ג. 

פי הערכים המנחים את הארגון ולאחר הסמכת - להגיב על אירועים חברתיים על

ועדת המדיה לנסח ולהפי קריאות כאלה, נוכח הייצוג של הנשיאות בוועדת 

הודעות  ההחלטה הבאה:  201המדיה, התקבלה בישיבת הוועדה בחודש יוני 

ידי ועדת המדיה ברוח הדברים שנאמרו בישיבה - וקריאות של הארגון תוצאנה על

) ותוך השגת הקונצנזוס הרחב ביותר 201(ראו פרוטוקולים מיוני, אוגוסט ונובמבר 

ארגון. בשם העל הקריאות יחתום יו"ר הוועדה בשם הוועדה ו הניתן, של הוועדה.

בתקופה המדוברת בדו"ח זה פורסמו חמש קריאות כשהמרכזיות בהן הקריאה 

רצח גינוי אות מערכת המשפט, גינוי מעשה הרצח במצעד הגאווה בירושלים ולעצמ

ידי טרוריסטים יהודים בכפר דומא. כל הקריאות שפורסמו -עלהערבית המשפחה 

מהמגיבים תמך בקריאה  0- כשהרוב המוחלט כ ברבים עוררו שיח פנים ארגוני ער

  ובתוכנה.

יו"ר סניף ירושלים יזם הפקת מגזין  :הפקת מגזין וידאו בשם "יקהניוז" בירושליםד. ד. ד. ד. 

ידי פעילים בסניף בסיוע כוח עזר מקצועי ולשם כך גייס תרומות להפקת - וידאו על

, ) לשדר את המגזין המופקהמגזין. היו"ר אף הגיש בקשה לערו הקהילתי (ערו 

והציע לצרף  יד מועצת הכבלים שבמסגרתה משודר ערו - בקשה שאושרה על

התרומות הספיקו להפקתם של שתי ת את סניפי הארגון האחרים. לפעילות זא

. נושא גיוס התרומות לפעילות סניפית עלה 2016 - 201מהדורות ששודרו במהלך 

לדיון בנשיאות. נוכח הסתייגותה של הנשיאות מדרך גיוס התרומות ביקש יו"ר סניף 

תקציב כזה הותנה אישורו של . 2016ירושלים תקציב להפקת מגזינים נוספים בשנת 

בנושא זה במספר ישיבות בהן אפוא ועדת המדיה דנה באישורה של ועדת המדיה. 

החלטה המברכת את הרעיון כשלעצמו, אך . התקבלה השתתף גם יו"ר סניף ירושלים

פוסלת את השידור בערו הקהילתי מחמת תדמיתו החובבנית והמבוגרת של 

סרטונים וסרטים כאלה ואחרים ינים, . ועדת המדיה סברה כי יש לכוון מגזהערו

ול"יוטיוב". כמו כן התוותה  שיועד לכך לאתר המשודרג של הארגון ,הנעשים בארגון

הוועדה תהליך מוסדר להקמת מערכת ארצית שתפיק מגזינים בשם הארגון דוגמת 
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מערכת עם עריכה  שתקים הפקתו של היקינתון, דהיינו ועדת היגוי כלל ארצית

  התהליך טרם החל. למצוינות. ר על האתיקה בשידור ותשאףשתשמומקצועית 

) קיבלה 2016בישיבתה האחרונה, לפני כתיבת דו"ח זה (פסח  –שינוי שם הארגון ה. ה. ה. ה. 

מיכה מיכה מיכה מיכה     : "ללהלן ציטוט מן הפרוטוקו ועדת המדיה החלטה בעניין שינוי שם הארגון.

מסביר כי קיים צמא גדול מזה שנים לשינוי שם הארגון. השם כפי שהוא כיום  לימורלימורלימורלימור

אנכרוניסטי וארוך. הוא הזכיר כי כבר בעבר עלה רעיון למשל לשם "ארגון צאצאי 

היקים". אולם עתה עם תכנון מיצובו ומיתוגו המתעדכן של הארגון, ראוי להתחיל 

חלק מהתוכנית האסטרטגית של : יהושע שפיריהושע שפיריהושע שפיריהושע שפיר בתהליך לשינוי השם ברוח התקופה.

הארגון למיתוג הארגון מחדש הוא שינוי שם הארגון. יש למצוא שם שמשקף את 

ערכי הארגון וישקף את רוח התקופה. מציע כי לאחר שנשמע ונתכנס למספר 

    שהתקבלהשהתקבלהשהתקבלהשהתקבלה    החלטההחלטההחלטההחלטההההה ממוקד של אפשרויות, נקיים 'משאל עם' בקרב חברי הארגון.

של גיבוש הצעות לשינוי שמו של הארגון. של גיבוש הצעות לשינוי שמו של הארגון. של גיבוש הצעות לשינוי שמו של הארגון. של גיבוש הצעות לשינוי שמו של הארגון.     : ועדת המדיה תחל בתהליך: ועדת המדיה תחל בתהליך: ועדת המדיה תחל בתהליך: ועדת המדיה תחל בתהליךפה אחדפה אחדפה אחדפה אחד

        התהליך יכלול הצעות לשמות ודיון בוועדה ובנשיאות.התהליך יכלול הצעות לשמות ודיון בוועדה ובנשיאות.התהליך יכלול הצעות לשמות ודיון בוועדה ובנשיאות.התהליך יכלול הצעות לשמות ודיון בוועדה ובנשיאות.

בחודש אפריל ש"ז נשלחה לכל נמעני  –כבר החל בקרב חברי הקהילה  המשאל

  כבר התקבלו. תגובות ראשונות  - לארגון שם חדש להציעבקשה  הארגון 

        מיכה לימורמיכה לימורמיכה לימורמיכה לימור

        יו"ר ועדת המדיהיו"ר ועדת המדיהיו"ר ועדת המדיהיו"ר ועדת המדיה

        2016201620162016באפריל באפריל באפריל באפריל     26262626
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  רקע
מוסדות ארגון יוצאי מרכז אירופה קיבלו החלטה לקחת חלק במאמ  לקידום נושאים 
חברתיים הנמצאים על סדר היום של  החברה האזרחית בישראל. זאת כמובן, בנוסף על 

קהילת יוצאי מרכז אירופה והסיוע במיצוי זכויות לניצולי שואה  הדאגה המתמדת לחברי
.   הניתן מזה שנים לכלל הקהילות באר

מוסדות הארגון החליטו כי כל האמור לעיל, יתבצע הלכה למעשה בשיתוף עם עמותות וגופים 
  ציבוריים בעלי מטרות דומות הפועלים אף הם לקידום נושאים חברתיים. 

  
  האפיקים הבאים בשלב זה נבחרו 

  
  לצעירים/ות בני הקהילה האתיופית להשתלב בחברה הישראלית  סיוע ומתן כליםסיוע ומתן כליםסיוע ומתן כליםסיוע ומתן כלים .1
לצעירים/ות מאוכלוסיות מוחלשות לרכוש מקצוע /עיסוק ולהשתלב סיוע ומתן כלים סיוע ומתן כלים סיוע ומתן כלים סיוע ומתן כלים  .

 במעגל התעסוקה   
חינוכית חברתית  ביצוע וקידום תוכניתשיח סובלני וליברלי בין הדורות והקהילות. שיח סובלני וליברלי בין הדורות והקהילות. שיח סובלני וליברלי בין הדורות והקהילות. שיח סובלני וליברלי בין הדורות והקהילות.  .

 סניף תל אביב והמרכז  בביה"ס העל יסודיים
  

        חברי הועדהחברי הועדהחברי הועדהחברי הועדה
  יו"ר , יורם בייט, נעמי מרחב בני ליונתן 

  
 

  תמונת מצב 
        

        בשיתוף עם עמותת "עולים ביחד"בשיתוף עם עמותת "עולים ביחד"בשיתוף עם עמותת "עולים ביחד"בשיתוף עם עמותת "עולים ביחד"    ----קידום מנהיגות צעירה בקהילה האתיופיתקידום מנהיגות צעירה בקהילה האתיופיתקידום מנהיגות צעירה בקהילה האתיופיתקידום מנהיגות צעירה בקהילה האתיופית

 החיים בישראל, חזון "עולים ביחד" הוא לקדם שילוב מלא של קהילת יוצאי אתיופיה ברקמת
"עולים  ,החינוך והחיים החברתיים. כדי לקדם את מימוש החזון המגורים, בתחומי התעסוקה,

יהיו בעלי חוסן מקצועי, כלכלי  ביחד" פועלת במטרה שאקדמאים ישראלים יוצאי אתיופיה,
ויהיו חלק   ישמשו מודלים לחיקוי, יהוו קבוצת מנהיגות בקרב הקהילה האתיופית ואישי,

   תי נפרד מההנהגה הכלכלית והחברתית של ישראל.בל
הארגון בשיתוף עם העמותה הגדיר את אפיקי ההתנדבות הבאים  ייעו בנושאים מוגדרים 
ופתיחת דלתות, הכנה לראיונות עבודה, ייעו וסיוע ברישות חברתי, השתתפות בסדנאות 

  וחניכה באנגלית.
כול להוות מעין "מורה לחיים" (לא רק במובן אדם בעל ניסיון בתחומו, הי תהליך מנטורינגתהליך מנטורינגתהליך מנטורינגתהליך מנטורינג

מקצועי, אלא גם אישי וחברי) וללוות את עמיתי התוכנית בתהליך השילוב בחברה 
הישראלית. התהליך כולל חניכה מקצועית, ליווי בתהליך חיפוש עבודה, הכנה לראיונות 

    פעילות "עם הפנים לחברה הישראלית"פעילות "עם הפנים לחברה הישראלית"פעילות "עם הפנים לחברה הישראלית"פעילות "עם הפנים לחברה הישראלית"

    01010101מאי מאי מאי מאי         015015015015יוני יוני יוני יוני 

 יו"ריו"ריו"ריו"ר    יונתן לבני יונתן לבני יונתן לבני יונתן לבני 
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ך לימודים וכל עבודה, ליווי בקליטה לעבודה, ליווי בקבלת החלטות על שינוי קרירה, המש
  נושא שמעוניינים לעסוק בו. 

        
  .חברי ארגון נקלטו ומשמשים מתנדבים בתחומים שונים במסגרת העמותהחברי ארגון נקלטו ומשמשים מתנדבים בתחומים שונים במסגרת העמותהחברי ארגון נקלטו ומשמשים מתנדבים בתחומים שונים במסגרת העמותהחברי ארגון נקלטו ומשמשים מתנדבים בתחומים שונים במסגרת העמותה

  
        שילוב מתנדבי/ות  הארגון בפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה(חל"צ)שילוב מתנדבי/ות  הארגון בפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה(חל"צ)שילוב מתנדבי/ות  הארגון בפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה(חל"צ)שילוב מתנדבי/ות  הארגון בפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה(חל"צ)

  
מתנדבי/ות הארגון מסייעים להנהלת הפרויקט בתחומי השיווק הפרסום, הצילום והעריכה 

  סרטים/מיזמים ויזואלים .המקצועית של 
          
        שילוב מתנדבי/ות הארגון בפעילות מנהיגות עסקית צעירה (חל"צ)שילוב מתנדבי/ות הארגון בפעילות מנהיגות עסקית צעירה (חל"צ)שילוב מתנדבי/ות הארגון בפעילות מנהיגות עסקית צעירה (חל"צ)שילוב מתנדבי/ות הארגון בפעילות מנהיגות עסקית צעירה (חל"צ) 

התכנית פועלת במסגרת מנהיגות עסקית צעירה (חברה לתועלת הציבור), ובשיתוף חברות 
        עסקיות מובילות במשק ובסיוע מתנדבים חברי קהילת ארגון יוצאי מרכז אירופה .

בטוח, הינה תכנית הכשרה לבני נוער בסיכון, הפועלת בשיתוף המוסד עתיד  -מנהיגות עסקית 
בני נוער למקצוע  150-לביטוח לאומי ומשרד הרווחה. במסגרת התכנית מוכשרים מדי שנה כ

ביחד עם   טכנולוגי/ עסקי והשתלבות אופטימלית במעגל התעסוקה בהווה ובעתיד.
העבודה, רוכשים כלים מעולם הניהול מתרגלים המשתתפים מיומנויות כניסה לשוק  החברות,

  והיזמות, מתנסים בהקמת מיזמים חברתיים ומשתתפים בקורס טכנולוגי או עסקי מקצועי.
הנהלת מנהיגות עסקית צעירה נעזרת במשרדי הארגון כבסיס אדמיניסטרטיבי, בנוסף 
מתנדבים מחברי הארגון והמלגאים של הארגון משתלבים בפעילות של מנהיגות עסקית 

  צעירה בתחומים שונים כולל במערך הנבנה לקראת שנה הבאה 
  

        סניף ת"א והמרכזסניף ת"א והמרכזסניף ת"א והמרכזסניף ת"א והמרכז- - - - "לדבר עם הדור הבא" בהובלה של ארגון יוצאי מרכז אירופה"לדבר עם הדור הבא" בהובלה של ארגון יוצאי מרכז אירופה"לדבר עם הדור הבא" בהובלה של ארגון יוצאי מרכז אירופה"לדבר עם הדור הבא" בהובלה של ארגון יוצאי מרכז אירופה
        

סדרה של מפגשי שיח בין תלמידי כיתה י"א מבית ספר "אורט" חולון וחברי הארגון. מטרת 
תנהל דיון "על מה שהיה", "מה המפגשים לקדם ערכים של דיאלוג ושיח בין דורי. במפגשים מ

שעכשיו" ובהסתמך על ניסיון החיים של הוותיקים והאידאלים של הצעירים מתגבשים 
  מודלים לפעולה למען חברה עתידית משופרת. 

  בשנת הלימודים הבאה יורחב הפרויקט לבתי ספר על יסודיים נוספים ברחבי המדינה.
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לקראת סוף השנה השלישית לעריכת מיכאל דק את יקינתון, דומה שהנתיב הסלול מתקדם 
לפי התכנית. השנה נמשכו הגישושים להיתכנות של הפצה כלשהי של יקינתון בגרמניה. 

בוועדת המדיה ובוועדת ההיגוי של יקינתון אך הקשיים והיתרונות הועלו בישיבות ייעודיות 
הביטוי ביקינתון עצמו היה בניסיון להוסיף תשומת לב לעמודים בגרמנית על מנת להגביר בו 

  את העניין.

הזמן שעובר בין הדפסת היקינתון לבין העלאתו למרשתת התקצר באפן ניכר וזה כמובן לטובת 
  התפוצה של הקוראים אך לא משפיע על הקופה.

ליונות הנושא, אך על פי בקשת חברים במערכת הופיע גם יבדרך כלל דבק היקינתון במתכונת ג
בלא הקדשה לנושא מסויים. הדבר רצוי על מנת לרענן ולקבל גם כתבות  -ליון 'אקלקטי'יג

  ממקורות מגוונים.

ליונות הקרובים והתגובה מעודדת מבחינת היענות יהתחלנו לפרסם מראש את נושאי הג
  תית לתרום כתבות על פי הנושאים. במשך הזמן זה גם יקל על עבודת המערכת והתרגום.קהיל

  הנושאים השנה היו:

  צילום -273גליון  

  ספורט – 274גליון 

  בנתיבי הים  275גליון 

  שנה ליחסי גרמניה ישראל 50 - 276

  ללא נושא מוגדר  277

  מחנות הגליה - 278

 וינה ויהודיה -(צפוי ביוני) 279

    MBפעילות יקינתון פעילות יקינתון פעילות יקינתון פעילות יקינתון 

2016201620162016מאי מאי מאי מאי     ––––    2012012012015555    יונייונייונייוני  

עורךעורךעורךעורך    ----מיכאל דק מיכאל דק מיכאל דק מיכאל דק      
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  docxועדת ביקורת לספר הוועידה.

  
  
  
  
  
  
  
        

  אל יו"ר ,יואל לוי ז"ל ,הרי אלישיב ומיכאל מאיר ברודניץ.- שמואל זיק -חברי הועדה חברי הועדה חברי הועדה חברי הועדה 
  
  

            2012012012015555ביקורת הפנים לשנת ביקורת הפנים לשנת ביקורת הפנים לשנת ביקורת הפנים לשנת 
חלוקת הוצאות  - בדיקת עלויות המעבר והשיפוץ של המשרדים החדשים  .א

  , סניף תל אביב והמפעל לעזרה הדדית. התפעול בין הארגון
  קורת נערכה על ידי מבקרת הפנים של הארגון רו"ח איריס שטרקיהב

  וצוות משרדה
ממצאים: מבקרת הפנים "התרשמה כי הבקרות הקיימות בתהליכים שנבדקו 
במהלך עבודת הביקורת פועלות בצורה נאותה".  הערות המבקרת נלמדו 

  ת הביקורת ועל ידי נשיאות הארגוןומרביתן התקבלו על ידי ועד
 שנת תוםלקראת החלפת מבקרת הפנים לאחר כחמש שנות עבודה ברוכה.   .ב

החליטו הנהלות הגופים המבוקרים; הארגון הארצי, המפעל  2015 העבודה 
, בעצה אחת עם ועדת לעזרה הדדית (המע"ה) וחברת מעונות הורים (חמ"ה)

ף את מבקרת הפנים. הוקמה ועדת הביקורת והעומד בראשה שהגיע העת להחלי
איתור שהורכבה מיו"רים של המוסדות הרלבנטיים ומנהלת הארגון. הוועדה 

. זאת 2016בחנה מספר הצעות ובחרה ברו"ח אורי נייגל למבקר הפנים לשנת 
ההזדמנות להודות לרו"ח איריס שטרק וצוותה על עבודתם המקצועית ולאחל 

 לרו"ח אורי נייגל הצלחה בתפקידו
 

        2012012012015555אישור הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת אישור הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת אישור הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת אישור הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת 
    

  ועדת הביקורת  בדקה את הדוחות הערות הביקורת תוקנו בדוחות בהתאם
  ועדת הביקורת ממליצה לחברי האסיפה הכללית לאשר את הדוחות.

  
        2012012012016666תכנית ביקורת הפנים לשנת תכנית ביקורת הפנים לשנת תכנית ביקורת הפנים לשנת תכנית ביקורת הפנים לשנת 

 
 תכנית הביקורת תגובש לאחר הוועידה הבוחרת 

    פעילות ועדת ביקורתפעילות ועדת ביקורתפעילות ועדת ביקורתפעילות ועדת ביקורת

    2016201620162016יוני יוני יוני יוני     ––––    2015201520152015יוני יוני יוני יוני 

 יו"ריו"ריו"ריו"ר    ––––שמואל זיק אל שמואל זיק אל שמואל זיק אל שמואל זיק אל 
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שבו--  אי קמי אי קמי  שבורואה                                       CC..PP..AA..  ((IISSRR..))        --          IIllaann  KKaammiill                                                                                                                                                                                          רואה 
  
  

שבו  המב   קרדו רואה ה
  ברי

  עמותה רשומה  ארגו יוצאי מרכ אירופה
  
  

ירופה  ז  י מר ו יוצ ר ל  זנים המצורפים  ת המ רתי  ) לימים - ע"ר   (להל-בי ו ר   ה
ו ודוחות על  014 -ו 015דצמבר   31 ים נ ינויים בנ ת הדוחות על הפעילויות , דוח על ה   ו

תיימו ה נים  חת מה ל  לה הינם  תזרימי מזומנים  ל פיים  ים. דוחות  רי ותם ת   ב
לה בהתב  פיים  חריותי הי לחוות דעה על דוחות    . ו ר ל ה ות  י חריות הנ   ב

ורתי.   על בי
  

בו י ח נות רו בעו בת נ נים  ובלים, לרבות ת ורת מ ני בי ם לת ורתי בהת ת בי תי    ער
ל"  ), הת בו ה ח ל רו ורת -ל. ע1973 –(דר פעולתו  ת הבי נ  לה נדר ממני לת נים    פי ת

עית מהותית. ה מו פיים הצ י בדוחות ה חו  ל בי בירה  י מידה  רה לה   ולבצעה במ
פיים. בדוחות ה ומים ובמידע  ות ב יות התומ ל ר מית  ה מד וללת בדי ורת    בי

ומדני ל ה מו ו יו ות  בונ ללי הח ל  ם בחינה  וללת  ורת  ובי נע מעותיים    ם המ
ללותה.-על פיים ב ה בדוחות  ותות ההצ ת נ ו  ו הער ר ל ה ות  י   ידי הנ

ות לחוות דעתי. י נ ת ב פ ורתי מ בי בור    ני 
  

ים פיים הנ"ל ערו ים נומינליים הדוחות ה ורית בער ל העלות הה מה  י המו   .על ב
ני הממידע בדבר  מור בת לל ומים מדווחים  ות, ל נ בונ ינה בח לי לת ר ד הי   ו

ותיהם הו  נ ר הי ה רי"ם,  לה ל חלים על מל נים  חר ות לה, מ פיים    בדוחות 
. ו ר ות ה נ ובה הי ה   ב

  
ובלים,  ות מ בונ ללי ח ם ל ות בהת ופ נ פים ב פיים הנ"ל מ   לדעתי, הדוחות ה

פי ת מצבו ה ל הבחינות המהותיות,  ו  לימים  מ ר ת  014 -ו 015בדצמבר   31ל ה   ו
תיימו ה נים  חת מה ל  לו  ל ו ותזרימי המזומנים  ים נ ינויים בנ ות  פעולותיו, ה   תוצ

ים,  רי ותם ת ל (ב ר ובלים בי ות מ בונ ללי ח ם  ל   .)Israeli GAAPבהת
  
  

                                                                                                                         
מיל,                                                                                                                       יל     

בו                                                                                                                      ה ח   רו
  
  

  016 ביוני 7, ביב-תל
  

- 1 - 
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ר –מרכ אירופה  יוצאיארגו           ע

  מ א  נ י ם                                                                                                                 
  2014 ו 2015בדצמבר  31ימים                   

"ח  )                                                                                                                 (ב
  

  41.31.12   51.31.12        באור            

  רכוש שו
  
    515,896  160,63                                    מזומנים  

                    
צר   דו לזמ  140,0  140,0                          פ 4    

  
חירים    -       99,695        ב3                   נירות ער 

  
בו  בע זר ח   106,547    4,480        3                  במ

                    604,8 9  76 ,467  
                      

ונים ויתרות חובה 1        4      חייבים  1,815  141,546  
                    7 6,644  904,013  
                             
    

  
    359,847,1  1,364,458      5- וב 3        השקעות מיועדות

  
  

19      6 - ו ד3          רכוש קבוע ,3 1  17,797    
  
  

   ה3          השקעות
  

דםל דיור מו יל המת ים ב   45,708,370  45,708,370        7    נ
                          

י דל ניידי ,4,151  3,968,659        ב7        נ 96      
                    49,677,0 9  49,859,666  
                          
                    51,960,45  5 ,341,3 3  
                    =======  ======= 

  
  
  
  

  016 י ביונ 7 ביב,-תל
                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

--  
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  41.31.12  51.31.12          באור          
  

פות ייבויות שו   הת
  

ות לפרעו   01,787  185,854                המח
                              

ונים ים  ות לפרעו ז ,416  83,991          8  והוצ 71  
                      
                    469,845  618,058  
    
  עתודות

  
ה   00,000  00,000               9    עתודה לפיצויי פרי

                              
וי                       67,853  70,053                                                         9    יעודה  לפיצויים - בני

                                                       )70,053       (   )67,853         (  
                                     

ה     000,77    000,60                       10                עתודה לדמי חופ
                             )10,053(  9,147      

ונ   כסים נ
  

יימת ל ל  ו  ים נ בלה נ   ביהם ה
  

ימו לפעילויות           76,808  66,85                          ל
                        

בוע ו  ו לר עות  ימ     50,077,463  49,869,350                       וה
    

ות לפעילויות מיוחדות י   359,847,1  1,364,458                   יועדו ע"י הנ
    
                    500,660,51  18714,1,51    

    
  51,960,45  5 ,341,3 3    

                    =======  =======  
  
  

ות הכספיים  דו   הבאורים המצורפים 
תי נפרד מהם  ק ב   מהווים 

      
ות   י   חברי נ

      
          

  
  
  

-3-  
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ר  מרכ אירופה יוצאיארגו    ע
ות ע הפע ויותדו   י

  2014  ו 2015בדצמבר  31שנים שנסתיימו בימים 
"ח)   (ב

  
ור                 2 0 1 4      2 0 1 5      ב

  הכנסות
  
ת      796,597           780,674      11                  מפעולות רווחה, תרבות ומור

תתפות חברת בת ורהו  ה     חברה 
ות   317,000,    150,000,      1                       בהוצ

                               
דות צבות ממו 41        408,689      13                  ה , 3    

                  339,363,3    3,5 5,8 0  
      
                     

ות           הוצאותפ
  

ת תרבות,פעולות רווחה   959,676,    804,640,      14             ומור
                                                             

ל 75      51                 ליותהנהלה ו ,79      735,906         
                  3,557,43    3,695,58  
                  -  - -  - -  - -    -  - -  - -  - -   

  ) 169,76(    )  18,069(                         גרעו שו
                          
        

דות הכנסות נוס   מיו
  

  דמי פינוי נ ברח רמב"ם בת" 
ות מעב וי הוצ   3,598,311    -          ר לנ החדבני

    
ות השנה גרעו מפעי 3,4    ) 18,069(                          עוד  8,549  

                                       ======    ======  
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ר  מרכ אירופה יוצאיארגו    ע
ו   דו ע שינויים בנכסים נ

  2014  ו 2015בדצמבר  31שנים שנסתיימו בימים 
"ח)   (ב

ו                                                                   נכסים נ
גביהם                                  א קיימת                                 ש

ה                      הגב
י                                              ו נכסים   יועדו ע   נ
ות  שימוש              פעו רכוש    הנשיאות  כ   שקיימת        ששימשו    סה
ויות              דות              קבוע            פעי ה               מיו        הגב

  
יום  1    377,075         46,649,790         154,848    2014בינואר  1יתרה  1,084    47,30 ,797  

ך שנשינויים    2014ת במה
  

  ,דמי פינוי נ ברח רמב"ם
ו    3,598,311          -               -          3,598,311        נ

  
    165          165                  עליית ער תרומה

  
פת ו   )169,76(                )  169,76(              רעו מפעילות 

  תרומה ל החזר
י  98                 מימו נ חדב ,607                    98 ,607  

  
ות וב הוצ ובת פרויי מיח   ל
יו ר רים   ה ו תר תרומת ה 1ו 1,084                     )1 1,084(             -          

וי י הועברו ל   ומים 
ות פחת 1          הוצ 8,594              )1 8,594 (               -                        -    

  
מת הועברו להת   ומים 

בוע יתרת ו  ,3,556(                ר 67(         3,556, 67                                                          

יום   51,714,118    -                  1,359,847     50,077,463            76,808                      431.12.1 יתרה 

ך שנת    2015תוספות במה
  

  4,611          -                      4,611                    -              -                      העליית ער תרומ
          

ך שנת  גריעות   2015במה
  

פת              ו   )   18,069(                         -                             -            -        )18,069(    רעו מפעילות 
הועברו   ומים 

וי  י ות ל   -                     -                    -            )3,448(            3,448               פחתהוצ
הועברו ל מתומים    הת

בועיתרת  ו                                                                     335,15             )  15,335(              ר

יום    בדצמבר 31יתרה 
2015                    66,85               ,869,35094    1,364,458                          -                  500,660,51  

                 ======           ========   =======           =======             =======  
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ר  מרכ אירופה יוצאיארגו    ע
ומנים רימי המ ות ע ת   דו

  2014 –ו  2015בדצמבר  31שנים שנסתיימו בימים 
"ח)   (ב

                  5 1 0 2     4 1 0 2  
ומנים  רימי מ ותת ותשנבעו מפעי פעי פת  ששימשו    שו

  
                )169,76(             )18,069(                                                           ורעו 

                   ---------     ----------  
די להצי תזרימי מזומנים ות  מות הדרו   הת

פת ו   מפעילות 
ות בתזרימי מזומנים רו ינ  ות  ות והוצ נ   ה

                            פחת והפחתות
רדים ת" פחת  1                                מ 3,784    34,041      
רדי  פחת ליםמ     58,853      58,853            ני ירו

ב לי ר 14,3                פחת  9      15,109      
 0,591      6,48              פחת ריהו וציוד

                            3,448    1 8,594    
) ידול ו י ו בעתודות( ,19(                             נ 00                    (  )17,054 (                       

בוע ו  ד הו ממימו ר     45    -           הפ
                           04, 48    111,99              

יבויות   שינויים בסעיפי רכוש והת

ו  ידול)   י     104,401      19,731                    ייבים         חב(
)  ידול ו י פות ( ו ,148(                                      בהתחיבויות  13(    1 8,439  

                                      )1 8,48  (    3 ,840  
                                               -  - -  - -  -    -  - -  - -  -     
                             75,766                 344,83  
                                      - - - - - -    -  - -  - -  -  

ו ומנים נ ות שנ מ ות שימשושבעו מפעי פ פעי 14(           תשו ,303(    175,070  
                                     - -  - -  - -    -  - -  - -  -     

ומנים רימי מ ות  ת ות מפעי   השקעה  פעי
וי הוצ מעבר   3,598,311      -                      דמי פינוי נ ברח רמב"ם בני

ת  י רד ר מתונ לצור מ ות להת      ) 3,386,887(               -                                       והוצ
ב ת ר י 95,5(                          -                                ר 5      (    

ב לי ר ירת        40,300      -                              תמורה ממ
ת ריהו וציוד י                 )   114,607(            )  15,335(                     ר

ו  ומנים נ ות השקעה/מששימשו נבעו שמ   41,59    )  15,335(            פעי
                          - - - - - -    -  - -  - -  -    

יה ומניםירידה ע ומנים ושווי מ     16,66    ) 157,638(                               במ
י  ת ומנים  76                  ת שנהיתרת מ ,467      545,805     

סו שנה ומנים  ומנים ושווי מ 604,8                יתרת מ 9      76 ,467   
                           =====              =====                

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

- 6 - 



-59-

  
ר  מרכ אירופהיוצאי ארגו    ע

ות הכספיים דו   באורים 
  2014  ו 2015דצמבר ב 31שנים שנסתיימו בימים 

רות .1   מהות ומ
  

ו  יר ירופה (להל  יוצ ז  עי  –מר עמותה עפ"י  ום  ") ר ו ר   לחו 61"ה
"ם   .1980 -העמותות הת

יהם  צ ת צ ירופה ו ז  רצות מר ל מ ר עלו לי ת היהודים  ו מייצ  ר ה
ו ו ציבורי ו ירופה") . העמותה הי  ז  י מר רותיה , לדורותיהם (להל "יוצ לי ומ צי

נו ה   בוע בת
תמצ למועיל.  . פי  חים ,  ל ה ירופה ב ז  י מר ייע ליוצ   ל
ו מצדי פעולה   .ב לדעתה מחייב  ל עניי  ירופה ב ז  י מר ם יוצ לפעול  למע וב

  מור.
ות,   . ים ולנהל מפעלי רווחה, ברי ת, ליזום, לעודד, לה תרבות חברה, מדע, חינו ומור

רה  ו מ מ לה י דות  ל מפעלים ומו ות  נ הה חרים, ובלבד  ה  דות צד ומו
רות הנ"ל.  מהמ

ל ובתפוצות  ולבצע    .ד ר רותיהם דומות, בי מ ונים  ר רים עם  ור   ל

יתם.  יתו    פעילויות ב
ובע  ו עוד  ותיו ו  נ ת ה י לחל  " ל יהיה ר ו ר י "ה   " ו ר נו "ה   ת

יו  לנ נפרעו  חרי  יוותרו  ים  רו הנ י בעת פרו יימ   בי חבריו , ו
". ,התחייבויותיו ו ר רות "ה ו דומות למ רותיו זהות  מ ו    ל

. נו ם לת " נוה בהת ו ר   "ה
  

ות כספיים  .2   דו
  

דות    . ל מו פי  ות ודיווח  בונ ללי ח פיים ע"פ  ת דוחותיו ה " עור  ו ר "ה
וונת רווח, ב ילוי דעת לל  ל  ולב  ח מ ם לנו בו ות  69הת י ח ת רו ל ל

ות  בונ ות. 5ח בונ ינה בח לי לת ר ד הי  ל המו

לוחות   .ב ת הפעילויות המתבצעות ב ם  וללים בתו לה  פיים    דוחות 
ות   הב

)1( " ו ר ני תל -"ה ז ו   ביב-מר
)(  " ו ר לים -"ה  ני ירו

ר , הנהלה  . ות  " זו הוצ ו ר יפה  "ה ונות . הז לליות לפעילויותיו ה ו
ל פעילות. ת ע"י  נצר בים  מות המ ת ההנהלה על  ם להער יית בהת  נע

 

שבונאית .3   מדיניות 
מ           דל פיים הינם  ת הדוחות ה ו בערי ננ ות והדווח  בונ   ללי הח

  
י.    בע הישרא י ש המ   ירידת כו הקניה הכ

  
פיים נער מתהדוחות ה י מו ובלים, על ב ות המ בונ ללי הח ם ל העלות  ו בהת

לי על  ר בע הי ל המ ללי  ניה ה וח ה ינויים ב פעת ה בות בה ורית לל התח ההי
פיים ובה הדוחות ה ותיהם הינו ב נ הי ה רי"ם  ינם חלים על מל לו  ללים  , היות 

." ו ר ות "ה נ   הי ה
  

ינויי             נים המדווחותלהל    המדד ב
    ינוי    נה                                                                 
        

            015    1.00 -  
            014    0.  -  
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ירות  .ב ות ס ו   ב
  

ה לניירות ער בתל   , בבור ז ווי ליום המ ות ע"פ  חירות מוצ וחות    ביב. -ב
  
  

ב  .  ויתרות במ   ע 
    
, דהיינו    ז ים ליום המ ערים היצי ות ע"פ ה ליה מוצ ו צמודות  בע חו    יתרות במ

.4ירו=   1 ד ₪  5 ת   ₪). 4.7ירו=  1(
  
  
  רכוש קבוע  .ד

  
נצבר . וי פחת  בוע מוצ לפי העלות, בני ו ה   הר

ימו י מ ה ווה, על ב ת הפחת ה י ב לפי  בוע מחו ו ה   הפחת על הר
ים. ל הנ וער    המ

ע בועלהל  ו ה בהם הופחת הר   ורי הפחת 
  

רד לים יםמ     ובת" בירו
ב   15      לי ר

33      ציוד וריהו -6  
  

  השקעות  .ה
  

ות לפי העלות, "  מוצ ו ר ת "ה לי ב יד  מצעות ת ות ב עות המוחז   ה
ור   ם ב ה    .) 7(ר

  
ו ים לפי העלות בני י דל ניידי מוצ הנ מלי (ר ו בער  נצבר,    י פחת 

ור    ).ב7ם ב
  
  
  

ובה  .4   ייבים שונים ויתרות 
              51.31.12    41.31.12  
                    ₪             ₪  

ביה י ל         41,975      6,384            ר
בל ות ל נ ,7      53,710                    ה 3        

ות מר         1,654      10,863          הוצ
  -          36,            עובדים
      50,694      8,496            חרים
                         1 1,815        141,546      
              =====    =====  
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  השקעות מיועדות  .5
  

נת נובעת היתרה  בלה ב הת ו . 006מתרומה  ר ות ה י ת נ   ע"פ החל
נותרו, פים  ו לפעילויה מ "י ו ר רת "ה יוחל על  ,ות במ   ידה.- פי 

  
ב היתרה   . הר

            51.31.1      41.31.1  
                      ₪             ₪  

,71            עו" 68        ,69        
חירות וחות  ור  ב ה ב ,1    ) 3(ר 93,190      1, 09,065           

בל ות ל נ      148,090             -                 ה

    1,364,458      1,359,847      
            ======      ======  

למב.  ד עות הינו  ב הה   הר
                           

4    38.6            צמודי מדד .3          
4            ל צמוד .3    38.9          

        18.8    19.1              מניות
                                           100    100           
              ===    ===      
    

  רכוש קבוע  .6
  

ב מ הר דל עי הינו    ה
תת                             ות מופ   ע
ות         ת שנצבר    ע   41.31.12  51.31.12    פ
  "ח       "ח        "ח          "ח                  

  
ב 95,5      לי ר 5            )5,076  (    70,449    84,778  

רדי   13,8    ריהו וציוד מ 4         )91,95  (    1 1,87  133,019  
        309,349         )117,0 8(    19 ,3 1  17,797  
                             =====         ==========         =====  

  השקעות     .
  
  אנשים בגי המתקדם דיור מוג.   א

  
ה בתי  לו " מנהל  ו ר יזור תל דיור מו"ה לים וב   ביב.-בירו

פיים מוח עות המופיעות בדוחות ה מצעות חברה הה ות ב    ,ציבורהלתועלת ז
". חל"צ ,בע"מ הי חברת מעונות הורים ו ר ל "ה ה    ר בבעלותו המל

עו.   הו ומים  ות ב עות מוצ   הה
  

א ניידי  .ב  נכסי ד
     

חד בחולו )1   דירה בת חדר 
נת  " , במהל  ו ר ) בע"מ, הועברה ל" רת פירו חברת "לדור" (ת"   ,011במ

היתה בבעלות החברה.דירה בת חדר   ,   חד בחולו
מלי. פיים בער  ומה בדוחות ה   הדירה ר

ת. ר ו ל ה ליים  וצי ים ה ב בהיב בע בהתח נ ר דירה  רת ב   הדירה מו
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י  ) תנ פריה ברח בו ולם  רד ו לים33מ  , ירו

  
ו   " הינו הבעלים  הר ו ר נת "ה ז  פריה , 196ם, מ ולם  רד ו ")(להל  ל מ   "הנ
ו ב (להל       ו היהודים ע" לי ת מ ים  מ ר תולדות יהדות -המ ") העו בח ו      "המ
ו"היה חל מ "והמ"רמניה ותיעודו.        ר נת  "ה ים ועד ל נות החמי מתו ב ז ה   מ
      199.  
ית נפרדת"פועל  1.1.93החל מיום    עמותה עצמ  " ו   )."תההעמו" -(להל המ
. הינוהנ    רו ורה לזמ  דמה ח ות הבנוי על    חל מבית מ
נת    ה  011בתחילת  י תה (ה"עמות"הה תמ ד  מ ית נ פ בע), תביעה מ   בנ דר 
ענת         . ויות בנ ל הז ת  ליה לל תמורה  ה להעביר  " בדרי ו ר    "העמותה""ה
ים לצתהי      י נות ה בל ב נת י ה  ה ה  , היה מיועד למע ת הנ י   ור מימו ר
ו"ל      מ  ",מ מעי נ ימ ר   " ו ר ה הו פועל ו"ה ית דר פ יות המ י ר ל   לל 
וד       , עד י   . "העמותה"על הנ

ו   ר ה ה ""ה ד לדרי .תנ י בנו פ   והתנהל דיו מ
נת    יעו הצדדים  01במהל  יבל ה רה  ם פ ל תלה 18די ביום -פו  11 1.  
מ   דל ם הם  רי הה   עי
ימו  "העמותה".    ות בנ  י לע ל לל תמורהתמ ת לפר זמ       יעלה וז

וחר מיום  10על                ..31.10נים , דהיינו עד ול י
פים    ו לומים ה לומי החובה ו בת ל ת ימו תי העמותה ב ופת ה   ב. במהל ת

ה על ידה בעבר).            נע פי    החלים על הנ (
ימו בנ ע"י    ופת ה ר הנ ע"י "העמותה". עם תום ת ו", ימ ר חר הו "ה   תמורה ל

ווים (          ים  בח) תתחל בחל ים (לרבות מ  ות והמי ל ההוצ וי  50ני   ) בי 50-
". "העמותה"          ו ר   ל"

חד מהצדדי   ל  ונית עלד. ל ה ר י ות ר ופ  ם תהיה ז בע ב ר המחיר י   הנ (
ונית           ה הר י ות הר ת ז ני הצדדים יחפצו לממ  ם) ובמידה ו   יער  ,המפור בה
ם.           פח  לה ופ המפור בנ   תהלי התמחרות בי הצדדים ב

  
לים    )3 רד בירו   מ

  
" 009במהל נובמבר  ו ר ברחוב  ר "ה ת בבני  ויות הבעלות בדירה הנמצ ת מלו ז

ור  לים 33המל  דייר מולו היו ,בה בירו ירות  ויות  ה ז ימ תו . הדירה  מ  מ
לים. יום  " בירו ו ר רדי "ה  מ

נת    ".011במהל  ו ר י "ה ימה לצור רה להת יפו נרחב, במ   , בוצע בדירה 
        

רד  )4   ביב- תלב  יםמ
  

רי   . ובר 31בת ו רדים   013 ב ת מ י ם לר ונחתם ה ר  "עבור הנהלת "ה
ני ת"  לו ו ל  . 157ברח י ו מחברת ה ת" רדים נר יה ייזום  מ "מבני 

עות בע"מ"   וה
ולל  177ח הנ     .חניות מ"ר, 

  
" ביום   .ב ו ר רה ל" ה בנ נמ ר  5החז ר עד 014בינו  ,

3 7 ה          הנ 14 ירות ממועד  החז חר. דמי ה ר לדייר  הו
".הועד הפינוי ע"י הדייר,  ו ר בלו בידי "ה  ת

  
מעלות   . דל פיים הינה  ת בדוחות ה הי מוצ פי    הנ 

                     ₪  
לומים ל   תת י  301,000,      הנ ר

ה י   117,000          מ ר
       61,667      " עו"ד ודמי תיוו

יפוצים) הנ  עלות      479,667,    (לפני 
              

      " ו ר י "ה מתו לצור ,907  יפו הנ והת 0     

ות הנכס       כ ע   3,386,887        סה
                  ======  
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רדים       ו עבור המ ל  ,בנו נר ולל    ₪  87,85ריהו וציוד ב 
ות ו       ו הוצ ודמות(הוצ נים    פינוי הנ ברמב"ם והמעבר לנ  לצור) ולל ב

ל החד  ולל  רות, ₪  330,339ב  ות (לרבות  ר לפינוי, הוצ יות ב פ מ
י מימו ביניים ה ריבית ב י   ).ל הר

 

  
ז ה  )5       עי המופיע במ ב ה מ ינוהר   דל
                       51.31.12  41.31.12  
   "ח                  "ח                      
  1         1            מלי ער, ב. דירה בת חדר בחולו  
י  . ב   תנ פריה ברח בו ולם  רד ו לים, 33מ   ירו
מלי         1         1                  בער 

ת מ ל דירה המ ויות בעלות  ת יתרת ז י   .  ר
לים   ו בירו ר רדי ה   550,660  550,660        מ
רדהיפו    ליםב מ    478,400      478,400        ירו

מת נ  .ד ת והת י  עלות ר

לו   ל                                           3,386,887  3,386,887                           ת" 157ברח י
  4,415,949  4,415,949            ה" עלות

נצבר על המ לים רדפחת        )  30,61(       ) 89,466(                     בירו
רדים בתל   נצבר על המ 157,8(             ביב-פחת  4    (    )34,041     (    
                3,968,659  4,151, 96      
                ======  ======  

  
פרעו     .   כאים שונים והוצאות 

  
מ   דל ב    עי זה מור

                51.31.12  41.31.12  
  "ח       "ח                    

  
רות   ים, נותני  דות פ ,133  39,414      ומו 98      
ות לפרעו   8    44,577          הוצ ,973      
                83,991  416, 71      
                =====  =====  

פצויים.    פצויי פרישה בניכוי יעודה    עתודה 
  

ה   . לום פצויי פרי " לת ו ר ת התחייבות "ה ז מהוה   ום העתודה המוצ במ

ה ע"י ה ולעובדי ו ינה מ ות לחברות ר  וחי פר רת בי וח, במ      .מנהלים בי
רתב.   ופת פיצויים מו דת ב             .היעודה  לפיצויים מופ
ות .    יום ההור ופת הפיצויים מותנית ב פי הפיצויים מ ת  י מ

ות בחו  ורים המפור " פיצויי פ   .1963 –ת
  

ופשה  .10 דמי    עתודה 
  

ז מהוה ההעתודה  ה חית מופיעה במ ל ימי חופ ז  פי  ליום המ   וב הער ה
ים להם- על ל נוצלו ם העבודה  ,ידי העובדים הז ".ב"עפ"י ה ו   ר
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                51.31.12    41.31.12  

                        ₪            ₪  
ה תרבות ומורשת. 11 ות רוו   הכנסות מפעו

ו "י   " ב ,171                                ינתו 14    186, 07      
      80,455    34,316          דמי חבר                          
ת       35,1                                 מפעילות מור 6      34, 3      

ת עלות תפעול   לי     95,71    340,018  יהרבות , הפעלת מועדונים ו
                  780,674    796,597      
                  =====    =====  

  
ברה קשורה .12 ברת בת ו   בהוצאות השתתפות 

ניפים -חברת מעונות הורים חל"צ         719,000    718,000  מימו פעילות 
ות -חברת מעונות הורים חל"צ       תתפות בהוצ 96  ה ,000    1,057,000      
ות - חברת בתי הורים חל"צ   תתפות בהוצ        000541,       000470,    ה
                         ,150,000    ,317,000    
                   ======    ======  

  הקצבות ממוסדות. 13
  

  385,000    385,000                           מפעל לעזרה הדדית  
נות היהודית    ו ,7         3,689                        ה 3       
                  408,689    41 , 3    
                  =====    =====  

  
ות רוו. 14   ה תרבות ומורשתהוצאות בגי פעו

                531.12.1    431.12.1  
                        ₪            ₪  
ו   ל  ב ור  ה ל "   הוצ ינתו ,676    558,994      ה"י 6      
ת עליהפעולות תרבות,      לי
ניפים  ומועדונים       588,544    685,005        והפעלת 
ת                               ,489    533,873      פעילות מור 85      
ורות ונלוות עובדים בפעילות רווחה   1,0    מ 6,768    1, 05,6 1      
                  ,804,640    ,959,676    
                      ======    ======  

יות. 15 ה וכ   הוצאות הנה
  

ורות ונלוות עובדים         404,087    436,31          מ
ב   ת ר         9,555      16,193                                 חז
יד   יעות בתפ         19,384      14,938          חנייה ונ
לפו   ר ו 5,6      10,063            דו 4        
ים    ירות מי ת דמי  חז רד ו         61,333      55,699      מ
יבודים ומתנות   ים          6,547      39,494        ינו
יוו   ום ו ,37      63,455            פר 64        
צועיים   64,1          רותים מ 1      91,151        
וב   ות מיח ות והוצ רד,הדפ י מ ,10      צור 34      16,363        
צועית   פרות מ תלמויות ו         6,193      10,376    דמי חבר , ה
ות    י בנהוצ ר י  י ר       4,360      6,307        ועמלות 
          34,045        5,600            פחת ריהו וציוד  
                  75 ,79    735,906    
                     =====    =====  
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  צדדים קשורים . 16
  
  

    יתרות עם צדדים קשורים א.
  במסגרת השקעות   
                  531/12/1             431/12/1  
                      (₪)                           (₪)  

  
      45,708,370    45,708,370         חברת מעונות הורים חל"צ    

                  =======    =======  
  

  עם צדדים קשוריםעסקאות ב. 
                  2015      2014    
                    ( ₪ )         ( ₪ )  
  הכנסות  
  

  1,061,710              1,047,000          ע"ר,מפעל לעזרה הדדית   
               

  1,776,000          1,680,000                                    חל"צ בע"מ, חברת מעונות הורים  
    
    541,000       470,000                                          בע"מ,חל"צ חברת בתי הורים    
                        
      3,378,710    3,197,000        סך הכנסות מגופים קשורים  
                  ======    ======  
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 (ע"ר) ארגון יוצאי מרכז אירופה

   58-002543-5 עמותה מס'  
  2015  לשנת הפעילותח מילולי "דו

   5201ח הכספי לשנת "מצורף לדו
  

רות העיקריות  .1  המ

  
מ "העמותות התש לחוק 61סעיף  פע"רשום כעמותה ") הארגון"ארגון יוצאי מרכז אירופה (להלן 

1980 -. 

להלן (הארגון מייצג את היהודים שעלו לישראל מארצות מרכז אירופה ואת צאצאיהם לדורותיהם 
 :כקבוע בתקנון הן ,העמותה היא גוף ציבורי וסוציאלי ומטרותיה ")יוצאי מרכז אירופה"

 שתמצא למועיל.י כפ,םלסייע ליוצאי מרכז אירופה בכל השטחי •

 .ובשם יוצאי מרכז אירופה בכל עניין שלדעתה מחייב או מצדיק פעולה כאמור לפעול  למען •

חינוך תרבות ומוסדות צדקה , מדע, חברה ,בריאות ,דועיסלהקים ולנהל מפעלי  ,לעודד ,ליזום •
 הנ"ל.ובלבד שההכנסות של מפעלים ומוסדות אלה ישמשו מטרה מהמטרות  אחרים

 פעילויותעם אגודות וארגונים שמטרותיהם דומות בישראל ובתפוצות ולבצע  לקשור קשרים •
 .עמםבשיתוף 

 .2016 מרהדו"ח נערך במהלך חודש   .2

הועבר לאשור ועדת הביקורת וועדת הכספים שפועלת ליד נשיאות הארגון בתאריך   חהדו" .3
23/3/2016. 

 .27/6/2016שור הדו"ח באסיפה הכללית של הארגון ימועד א .4

 חשב הארגון. –זיק חיים -הדו"ח נערך ע"י בר .5
  

 שבוצעו השנה תפעולות עיקריו .6
  

  :עיקרי הפעולות 

 .וימי עיון ם, סיוריאירועיםמפגשים,  •

 .שיווק ופרסום הארגון והגופים השלובים •

  .בכל רחבי האר של אירועי תרבות קהילתיים סדרות •

מכון ליאו בשיתוף עם  כאן ועכשיו""מרטין בובר  אירוע כדוגמת -פעילויות מורשת ותרבות  •
 .)2015באוקטובר  23( המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית בתפן בק ו

 .סניפי הארגוןהארגון ושל הרחבת הפעולות והאירועים של  •

 .המשך העמקת שיתוף הפעולה עם גופי תרבות/חברה המקדמים ערכים זהים לארגון •

מפגשים ואירועי תרבות לדור שני ושלישי באמצעות הסניפים (כדוגמת "ערב מספרי  •
  .וכיו"ב) טיוב-סרטים וסרטונים ביוסיפורים" בשיתוף עם תיאטרון העם, הפקת 

קרית שפתו העי: לשוני-תלתאשכולות תחומיים (האתר  3כולל  –המשך פיתוח  אתר אינטרנט  •
 .מנית)גם חומרים באנגלית ובגר נםיש ,עברית

 .פיתוח הדיאלוג הקהילתי באמצעות דפי פייסבוק •

היקף תפוצתו  -יקינתון  MBשל ביטאון הארגון שנתיים גיליונות  6עריכה, הפקה ופרסום של  •
 .מינויים 3,500 כ  הינו

  
  

  המשך פיתוח

מחשוב, דיגיטציה והעלאה לאתר אינטרנט בשיתוף עם המוזיאון בתפן  -ארכיון המשפחות בתפן  •
 .פרויקט רב שנתי -ועם הספרייה הלאומית בירושלים 

  .פרויקט רב שנתי -המשך של העלאת הנרשמים לאתר  - "ספר הייקים" •

 .פרויקט רב שנתי -פעולה קבועה  - סיפורים מהקהילה/תיעוד  ,ייקים •

 .פרויקט רב שנתי -פעולה קבועה  -  MBמאמרים מרכזיים מהיקינתון  •

 .פעולה קבועה -העלאת סרטונים /סרטים  •

 .תיעוד שוטף, פרסום אירועים וכיו"ב - פעולות מורשת •

  .תכניות להנחלת נושא המורשת •

כה . ז2015בנובמבר  10ב"יד ושם" ב התקיים  - ליל הבדולחשנה לפוגרום  75אירוע מרכזי לציון  •
  .לתהודה בתקשורת
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 .אתר האינטרנט אלהעלאה  - פרסום  והמשך מתכונת קודמת  – "ספר הייקים" •

הטמעת תכנית הלימודים האינטרנטית בשיתוף עם מט"ח והעלאתה על גבי אתר אינטרנט שלנו  •
  .ושל מט"ח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית)

 .חלוקת מלגות לימודים לצאצאי יוצאי מרכז אירופה •

  .2015  יוני – של הארגוןועידה שנתית  •

 ועוד ועוד... •

 www.irgun-jeckes.org :באתר האינטרנט –פרטים נוספים  •
  

  צעדים ארגוניים

 .ריכוז והפעלה של נשיאות הארגון •

 .וועדות) 25 -ריכוז והפעלה של וועדות הארגון וועדות הסניפים (מעל ל •

  .ובפעולות הארגוןהשענות על עבודת המתנדבים בעבודה הציבורית  •

 

  תשתיותתשתיותתשתיותתשתיות
טיפוח תורמים והגדלת מאגר  - גיוס משאבים ומקורות מימון להרחבת פעילות הגופים השלובים  •

 .הקרנות

 .העלאת נתוני החברים למסד נתונים משותף  של כלל חברי הארגון •

 .הקמת התשתית הארגונית להרחבת תפוצת הביטאון המינויים באר (שיטה/שיווק/פרסום) •

 .השלמת טיוב הנתונים ע"ג תוכנת ניהול המידע -מאגר נתוני הארגון השלמת  •

 .תשתית של מתנדבים –פיתוח היחידה לקליטת עלייה  •

. השנה הושם דגש על הכשרת מתנדבים בתחום פעולה קבועה -הכשרת עובדים/מתנדבים/פעילים   •
 .התיעוד

כבר נאסף ומתוך מאגר מתוך מאגר הנתונים הקיים ש -המשך עבודה על איתור וגיוס חברים  •
 .המתעניינים הנוספים

הזוכים   Facebook-פי האתרי האינטרנט של הארגון ודשוטפת וקבועה של  החזקא •
 .הדור השלישי והרביעילביקורים/תגובות גם של בני 

 .פעולות לגיוס מתנדבים נוספים לפעולות הארגון והגופים השלובים •

  .ריפריההרחבת מספר החברים וגיוסם בפ •

  

  

  
  , למע אם צוין אחרת)28.11.2013(כל בעלי התפקידים התמנו ב   בנה הארגונימ .7

  
שמות חברי 

  הנשיאות
  

שמות חברי ועדת 
  הכספים

שמות חברי ועדת 
  הביקורת

שמות חברי 
  בית דין כבוד

  
  יו"ר - מרחב ראובן

  006362230ת"ז 
  יו"ר - דב מאיר

  030549893ת"ז  
  יו"ר - זיק אל שמואל

  6110449ת"ז 
  גבריאל בך

  246462ת"ז 
  שטייני יובל 

  001012749ת"ז 
  28.4.15מונה ב 

  בלום עלי
  001623206ת"ז 

  ברודני מיכאל-מאיר
  6519193ת"ז 

  גביטש מיכאל
  002194264ת"ז 

  בייט יורם   
  03423753ת"ז   

  דאוס גבי
  000533877ת"ז 

  הארי אלישיב
  2014מונה מיולי 

  רוטנברג צבי
  413740ת"ז 

  
  מיכאלבלסבלג 

  006050116ת"ז 
  דוד יורם

  050564087ת"ז 
    

  ברג סילביה
  65318511ת" ז 

  האן שמעון 
  051904738ת"ז 

    

  זוסמן בני
  006061642ת"ז 

  ווקס מיכה
  006296172ת"ז 

    

  לימור מיכה
  000462267ת"ז 

  לוין גלעד
  054493507ת"ז  

    

  מאיר דב
  30549893ת"ז 

  פלד אורי
  006664619ת"ז 

    

      רווה מרגנית  עלי בלום 
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  001623206ת"ז 
  25.11.15מונה ב 

  51009165ת"ז 

  מרחב נעמי
  8066649ת"ז 

      

  רומן אילן 
  009817925ת"ז 

      

  שפיר יהושע
  005284039ת"ז 

      
  

  
 

  שם המנכ"ל 
  הכפופים לנשיאות משרה ונושאי

  הכפופים למנכ"ל שמות בעלי התפקיד
  

  מנהלת העמותה ,דבורה הברפלד
  001075662ת"ז 

   , מרכזת פרויקטיםנטלי רונן
  052328093ת"ז 

, יוע משפטי   סניף  ת, מנהלגדסי חגית  אופיר כ
  058411794ת"ז   תל אביב

  
, מנהל סניף ירושלים     יורם מנייבי

  014482335ת"ז 
  זיק חיים, חשב-בר  

  051356202ת"ז 
  

    רואה חשבון מבקר
  אילן קמיל, רואה חשבון

  
  

    
  רשימת מורשי חתימה

הות  שם מורשי החתימה   שיוך לקבוצת חותמים  מספר תעודת 
  030549893  דב מאיר

  קבוצה א'
  

  001623206  בלום עלי 
  000533877  גבי דאוס
  050564087  דוד יורם

  051904738  שמעון האן
  006296172  מיכה וקס
  054493507  גלעד לוין
  006664619  אורי פלד

  051009165  רווה מרגנית
  

  001075662  דבורה הברפלד
  026709659  רינה שוור  קבוצה ב'

  051356202  זיק-חיים בר
שתי חתימות של מורשי חתימה מקבוצה ב' בצירוף חותמת העמותה, תחייבנה את העמותה עד   .א

  ₪. 100,000לסכום של 
מקבוצה ב', בצירוף חתימת מורשה חתימה מקבוצה א', יחד עם חתימה של מורשה חתימה   .ב

 חותמת העמותה, תחייב את העמותה בכל סכום שהוא.
  

  תאגידים קשורים  .8
  

   )520030800(ח"פ חל"צ בע"מ, חברת מעונות הורים 
  )"חמ"ה" (להלן: 

  
(ארגון יוצאי  אם ובתים לדיור מוגן עבור חברי  אימ"חמ"ה שמה לה למטרה להקים ולנהל בתי הורי

   .מרכז אירופה)
בית הורים ע"ש אניטה מילר כהן, בית הורים ע"ש פנחס רוזן ובית הורים ע"ש  הנם: בתי ההורים

א ונושאי המשרה בה , מ.ע.ה ונושאי משרה חברי האסיפה הכללית של חמ"ה הם אימ"זיגפריד מוזס. 
  בה, וכן יושבי ראש הסניפים כולם בתוקף תפקידם. 

  
רה הדדית של ארגון יוצאי מרכ אירופה   )580021319ע.ר. ( ר, ע"המפעל לע

  ) מע"ה( להלן 
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קהילת יוצאי מרכז  מבני לנזקקים ותמיכה חומרי סיוע תענקה היא מטרתה העיקרית של העמותה
  .ותרבות רווחה לפעולות כספים גיוס וכן, דיור בפתרונות סיוע לרבותאירופה, 

מחברי הועד  וחמישהא., ו"ר הועד המנהל שלה חבר נשיאות אימ"ישות משפטית נפרדת שיהמע"ה הינה 
  א. נבחרים ע"י נשיאות אימ"

  
  ) 510044209( ח.פ   חברת בתי הורים בע"מ , חל"צ

  )"חב"ה"להלן (
ודיור מוגן ם אחר בישראל בתי הורים מטרות החברה הן להקים ולתחזק בחיפה, או בכל מקו

סעד, בריאות, לקיים מפעלי שרות רפואי ומזון לתושבים בבתים, לספק שירותי אחסון, לקשישים, 
  חברה, מדע וחינוך.

  שלושה חברי נשיאות ב א.י.מ.א  מכהנים גם כחברי הנהלת חב"ה. 
"ראשוני הכרמל", "פסגת חן", "רעות התשבי" ואת בית  :כיום מפעילה חב"ה את בתי הדיור המוגן

  האבות "פסגת אחוזה".
  

 א',  ב' יםמצורף כנספח –תרשים מבנה  8.1

  
 םנותני שירותים עיקריי .9

כן ושרותי ת₪,  103,784חשבות ₪,  116,548יחסי ציבור ₪, 180,435שרותי דפוס :  שירותים שוטפים
  ₪ . 100,999שירותים משפטיים ₪,   210,120לאתר הארגון 

  
 שימוש בתרומות .10

  תרומות בשנת הדו"ח. נתקבלולא        
  

 עלות גיוס תרומות    .11

  אין
 העברת כספים ונכסים .12

 .לא רלבנטי

 עסקאות במקרקעין  .13

 בשנת הדו"ח. עסקאות במקרקעין  התבצעולא 

 עסקאות עם צדדים קשורים   .14

 
  מפעל לעזרה הדדית 

   385,000תמיכה בפעילות רווחה ופעילות סניפים   
   140,000של ביטאון היקינתון        תרכישת גיליונו

   30,000                   תמיכה בפעילות קליטת עליה
   000924,                     בהוצאות הארגוןהשתתפות 

  1,047,000   סך הכנסות ממפעל לעזרה הדדית         
  

  חברת מעונות הורים בע"מ (חל"צ)
  1,680,000   השתתפות בהוצאות הארגון                 

  
  חברת בתי הורים בע"מ (חל"צ)

  470,000                    השתתפות בהוצאות הארגון
  
  לא נקבעו ליקויים ע"י גורם מוסמך בשנת הדו"ח. - יקויים שנקבעו ע"י גורם מוסמךל .15
 לא היו אירועים חריגים בשנת הדו"ח. -   אירועים חריגים בשנת הדו"ח  .16

 פריסה גיאוגרפית  .17

  ., תל אביב 157יגאל אלון  –א. משרדי הנהלה   
  ., תל אביב 157יגאל אלון  –ב. סניף תל אביב   
  ., ירושלים 33המלך ג'ורג'  –מועדון ירושלים וג. סניף ירושלים    

    
  לא היו השנה אירועים מהותיים. -  אירועים מהותיים אחרים .18
  אין מה לעדכן.  - עדכונים .19

  
   

-------------- ---                                                   ------------- ---  
  חבר נשיאות                                             חבר נשיאות             

  
  

                                  ------------                        -----------  
  חתימה               אישור עו"ד/רו"ח         תאריך              
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        א'א'א'א'    נספחנספחנספחנספח
  

        ועדות הארגוןועדות הארגוןועדות הארגוןועדות הארגון
  

        התכנסותהתכנסותהתכנסותהתכנסות        הוועדההוועדההוועדההוועדה    יו"ריו"ריו"ריו"ר        עדהעדהעדהעדהוווושם הושם הושם הושם הו
באופן שוטף אחת לשישה   ראובן מרחב        נשיאות הארגוןנשיאות הארגוןנשיאות הארגוןנשיאות הארגון

  שבועות
באופן שוטף אחת    דב מאיר        ועדת הכספיםועדת הכספיםועדת הכספיםועדת הכספים

  לפי צורך /רבעוןל
  לפי הצורך  גבריאל בך        בית דין כבודבית דין כבודבית דין כבודבית דין כבוד

  אל-שמואל זיק        ועדת הביקורתועדת הביקורתועדת הביקורתועדת הביקורת
  

  ע"פ הצורך

  /אחת לשלושה חודשים  רונית ורד        ))))תו"םתו"םתו"םתו"ם((((ועדת תכניות ומורשת ועדת תכניות ומורשת ועדת תכניות ומורשת ועדת תכניות ומורשת 
  לפי צורך

 אחת לרבעון  יובל שטייניץ        ועדת היגויועדת היגויועדת היגויועדת היגוי    ––––    MBיקינתון יקינתון יקינתון יקינתון 

  
  אחת לחודש וחצי  מיכה לימור        ועדת המדיהועדת המדיהועדת המדיהועדת המדיה
  /לפי צורךאחת לרבעון  אילן רומן        ועדת היער ועדת היער ועדת היער ועדת היער 

ועדת "עם הפנים לחברה ועדת "עם הפנים לחברה ועדת "עם הפנים לחברה ועדת "עם הפנים לחברה 
        הישראלית"הישראלית"הישראלית"הישראלית"

  לפי הצורך  יונתן לבני

  אחת לחודש   יהושע שפיר        אביבאביבאביבאביב- - - - ועד סניף תלועד סניף תלועד סניף תלועד סניף תל
  אחת לחודש  אילן רומן        ועד סניף ירושליםועד סניף ירושליםועד סניף ירושליםועד סניף ירושלים
  אחת לחודש  בני זוסמן        הנהלת סניף חיפההנהלת סניף חיפההנהלת סניף חיפההנהלת סניף חיפה

  אחת לחודש  מיכאל(מייקל) דק        יקינתוןיקינתוןיקינתוןיקינתון    מערכתמערכתמערכתמערכת
  ע"פ הצורך  גבע שולמית        ועדת המלגותועדת המלגותועדת המלגותועדת המלגות

  
  ע"פ הצורך  נעמי מרחב        ועדת עליה וקליטהועדת עליה וקליטהועדת עליה וקליטהועדת עליה וקליטה

 דדדד
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נספח ב

ת
שיאו

ת הנ
שיב

תאריך י
מס

 '
החלטה

תוכן
אחראי לביצוע

מצב עדכני
מועד לביצוע

ת
הערו

שיבה מס
י

 '
4/2015

    
17/08/2016

9/2015

ת אבל
ם מודעו

שא פרסו
ת המדיה בנו

ת ועד
ת החלט

ת א
שרר

ת מא
שיאו

הנ
ת
ת הארצי

תונו
ם הארגון בעי

מטע
 .

ת
תונו

ת אבל בעי
ם מודעו

הארגון לא יפרס
ת
הארצי

 ,
שמו במימון חברי ארגון

ת אבל ב
של מודעו

ם 
שר פרסו

ולא יא
 .

יחד
ת
ם זא

ע
 ,

שורה
ת הק

שאלה רלבנטי
תוח לדיון בכל 

ת המדיה פ
שולחן ועד

שא
לנו

.

י
"

 
 

 
 

10/2015
תפקידה 

ש
ת 
שיאו

ם הנ
ם וועדה מטע

תוק
 -

ת
ם לטוב

שילוב הארגון בפרויקטי
ת
שראלי

החברה הי
 .

ם
שא ה

תמו לנו
שנר

חברי הוועדה 
 :

תן לבני 
יונ

)
יו

ר"
(,

ם בייט ונעמי מרחב
יור

 .
שא

ת הנו
תרכז א

ת גדסי 
חגי

.

"
    

 
בנ

 
נ

בוצע

שיבה מס
י

 '
5/2015

    
12/10/2015

11/2015
ת ה

תי
שנ

הוועידה ה
 -

47
של הארגון 

 
)

ת
ם האסיפה הכללי

תקיי
ת

תה 
שבמסגר

ת
הבוחר

( 
שני ה

ם 
ם ביו

תקיי
ת

 -
27

 ביוני 
2016
.

 
 

נ
פ

ב
 

ב
בוצע

27.06.2016

שיבה מס
י

 '
6/2015

    
25/11/2015

12/2015
ת
תקבל

ת יער נוסף לארגון אינה מ
ש
ההצעה להקד

.

13/2015
ם
שלי

ם סניף ירו
ת הארגון מטע

שיאו
תמנה לחבר נ

ם מ
עלי בלו

.
יו

"
ת 
שיאו

ר הנ
ראובן מרחב

בוצע

ת  יולי 
שיאו

ת נ
ריכוז החלטו

2015
 -

מאי 
2016

1
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נספח ב

ת
שיאו

ת הנ
שיב

תאריך י
מס

 '
החלטה

תוכן
אחראי לביצוע

מצב עדכני
מועד לביצוע

ת
הערו

שיבה מס
י

 '
7/2015

    
24/12/2015

14/2015

ת
של בעלי המניו

ת 
ת האסיפה הכללי

ת הצע
ת א

ת הארגון מאמצ
שיאו

נ
 .

)א
ת יו

תפטרו
ת ה

ת א
מקבל

"
ר דירקטוריון חמ

"
ה ב
( 

הדירקטוריון יפוזר ג
 (

ימונה
ם 
ם הבאי

ת החברי
שיכלול א

ש  
דירקטוריון חד

:
גדעון ממרוט

 ,
שני

נילי 
,

פרופסור אורי ינאי
 ,

רינה הכט
 ,

דוד בועז וליאור מרטנס ד
( 

ממליצה
ת גדעון ממרוט ליו

לדירקטוריון לבחור א
"

ר הדירקטוריון

יו
"

ת 
שיאו

ר נ
ראובן מרחב

בוצע

15/5015
ת 
שנ

דמי החבר ל
2016

של 
 יהיו סך 

180
 

 
ליחיד ו 

225
 

 
לזוג
.

   
 

נ
פ

ב
 

ב
בוצע

שיבה מס
י

 '
1/2016

   
23/2/2016

1/2016
ת 
שנ

תקציב הארגון ל
ת 
הצע

2016
ת
שר

 מאו
יו

"
ם    

ר הכספי
דב מאיר

בוצע

2/2016

 )א
ת ההיגוי

ם הגרעין לוועד
ת המדיה יוק

מקרב ועד
 

ת מגזין
שא הפק

לנו
ווידאו לארגון

 .
 )ב

הרכב הוועדה יקבע על ידי יו
"

ת
ת המדיה בעצה אח

ר ועד
ם יו

ע
"

ת הארגון
שיאו

ר נ
 ,

ת היו
ש
שלו

"
ם ויו

של הסניפי
ם 
רי

"
ת ההיגוי

ר ועד
תון

של היקינ
 .
 )ג

של
תו 

תקציב להפק
ת 
ת עבודה והצע

תכני
תכין 

ת ההיגוי 
ועד
מגזין וידאו ארגוני ד
( 

ש
תוג

של מגזין וידאו אירגוני 
תו 

תקציב להפק
ת ה

הצע
על

-
ם
ת הכספי

שור ועד
ת המדיה לאי

ידי ועד
.

יו
"

ר ו
 .

המדיה 
מיכה לימור

ע ם בוצ
טר

3/2016
ם 
ת הכספי

ת ועד
ת פניי

ת א
שר

ת הארגון מא
שיאו

נ
)

ת יו
באמצעו

"
ר הוועדה
שבון בנק נוסף לארגון יוצאי מרכז אירופה באחד מסניפי בנק)

ת ח
תיח

לפ
ם
הפועלי

.

שב הארגון  
ח

ם בר זיק
חיי

בוצע

2
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ת
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ת הנ
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תאריך י
מס

 '
החלטה

תוכן
אחראי לביצוע

מצב עדכני
מועד לביצוע

ת
הערו

שיבה מס
י

 '
2/2016

   
5/4/2016

4/2016
ת
שיאו

שר על ידי הנ
ת מאו

של האסיפה הכללי
ם 
סדר היו

5/2016
ת 
תי
שנ

ת ה
ת הארגון ממליצה לצירי הוועידה הארצי

שיאו
נ

2016
ת
 לאמץ א

ת ההחלטה
הצעו

ת 
יובא להחלט

ת 
בהאסיפה הכללי

27.06.2016

6/2016
ת אילן קמיל

ת א
ת למנו

תי
שנ

ת הארגון ממליצה לצירי הוועידה ה
שיאו

נ
לרו

"
ת 
שנ

של הארגון ל
ח 

2016
.

ת 
יובא להחלט

ת 
בהאסיפה הכללי

27.06.2016

7/2016

ת
שו

תאמה לדרי
תיקון וה

ש 
תקנון הארגון דור

ת כי 
שיאו

ם על חברי הנ
מוסכ

של הארגון
ם 
תני

ש
ם המ

תגרי
ת ולא

תו
חוק העמו

 .
ת
ם זא

יחד ע
 ,

מאחר
ם
ת בפני סיו

ת עומד
והקדנציה הנוכחי

 
שלא

ת 
שיאו

החליטה הנ
 

תקנוןלפעול בעניין
שינוי ה

ת הבאה לפעול ל
ת הנבחר

שיאו
ת מהנ

ש
והיא מבק

 ;
ת
זא

 ,
תוך

שא
שצברו ידע וניסיון בנו

ת 
ת היוצא

שיאו
ת בחברי הנ

היוועצו
.

ת 
ת נבחר

שיאו
נ

2016

3
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נספח ב

ת
שיאו

ת הנ
שיב

תאריך י
מס

 '
החלטה

תוכן
אחראי לביצוע

מצב עדכני
מועד לביצוע

ת
הערו

8/2016
ת הארגון ממליצה לדירקטוריון חמ

שיאו
נ

"
ם בייט לדירקטור

ת יור
ת א

ה למנו
בחמ

ה"

יו
"

חמר דריקטוריון 
"

ה         
גדעון ממרוט

בוצע

שיבה מס
י

 '
3/2016

   
23/5/2016

9/2016

ת גוף מבקר 
המלצה לבחיר

 -
ת קיבלה הסבר מהיועמ

שיאו
הנ

"
ש לגבי 

של חברי 
ת 
שי

ת האי
ת ועל האחריו

תו
ת בעמו

שחלו בחוק הביקור
ם 
שינויי

ה
ת
ת הביקור

ועד
 ,

ת 
שימלא א

ת גוף מבקר 
שקול למנו

תו ל
ת המלצ

וכן א
שנקבעו בחוק

ת 
שו

הדרי
 .

1( 
ת גוף 

ת ממליצה לצירי הועידה למנו
שיאו

הנ
מבקר מקצועי וחיצוני ע

"
פ חוק

 .
2( 

של 
ת 
ת הכלליו

ת ממליצה לאספו
שיאו

ם לקבל החלטה דומההנ
שלובי

ם ה
הגופי

 .
3( 

ת הגוף 
תור לבחיר

ת האי
הרכב ועד

המבקר
 :

דב מאיר 
 -

יו
"

ם 
ת הכספי

ר ועד
 -

יו
"

תור
ת האי

ר ועד
 ,

שטייניץ 
יובל 

 -
יו

"
ת
ר המפעל לעזרה הדדי

 ,
גדעון ממרוט 

 -
יו

"
ר דירקטוריון חמ

ה"
 ,

שמואל 
זיק אל 

 -
יו

"
ת
ת הביקור

ר ועד
.

ת 
יובא להחלט

ת 
האסיפה הכללי

27.06.2016

4




